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 كىرىش  سۆز

 قازايى قهدەرگه ئىشىنىش ئىسالم ئهقىـدىللىرىنىڭ بىـرى

 ئىسالم ئهقىدىسى ئالالهغا ئىشىنىش ئاساسىغا . هىساپلىنىدۇ

 سۈپهتلىرىنى تـوغرا بىلىـش  قۇرۇلغان ۋە ئالالهنىڭ ئىسىم

 . نا قىلىنغان ئۈستىگه بى

 ئىــسالم دىنــى ئــالاله تائاالغــا كامــالهت ســۈپهتلىرى،

 بۈيۈكلۈك، گۈزەللىك سـۈپهتلىرى ۋە ماختـاش ئـامىللىرىنى

 . ۋاجىپ قىلدى

 بۇ مهسىلىدە ئهقىل ۋەهيىگه ماسالشتى، ئانـدىن ئىالهغـا

 ئـۇ { . ۋاجىپ بولغان كامالهت تهپـسىلى بايـان قىلىنـدى

يهنى ( نى بېجرىم يارتتى پۈتۈن مهخلۇقاتنى ياراتتى، ئۇالر
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ــهكىلدە ــىپ ش ــق ۋە مۇناس ــدى ) چىرايلى ــا . قىل  مهخلۇقاتق

 پايدىلىق ئىشالرنى تهقـدىر قىلـدى، ئۇالرغـا پايـدىلىنىش

 ). ئايهت  3 ~ 2  سۈرە ئهئال ( ، } يوللىرىنى كۆرسهتتى

 كهڭرى ئىلىمنىڭ، تولۇق ئىرادىنىڭ ۋە كامىل قۇدرەتنىڭ

ــاس ــۆزىگه خ ــڭ ئ ــۈپهتلىرى ئالالهنى ــۇ خ . س ــان ئ  الىغ

ــدۇ ــىلهرنى قىالالي ــدۇ . نهرس ــشلىرىنى بىلى ــان ئى  . قىلىۋاتق

ــش " ــشالرنىڭ " بىلى ــشلىك ئى ــكه تېگى ــان كهلتۈرۈش  ئىم

 . قاتارىدىن سانىلىدۇ

ــتىگه ــۈپهتلهر ئۈس ــۇ س ــسى مۇش ــازايى قهدەر ئهقىدى  ق

 قۇرۇلغان، تهقدىرگه ئىـشىنىش ئالالهغـا بولغـان ئىمـاننى

ــۇق ــڭ ئوچــ ــسمىدۇر ۋە ئىماننىــ ــۇچى قىــ  تولۇقلىغــ

. ههقىقهتلىرىدىن بولغان ئاساسىدۇر
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 شۇنداق، ئالالهنىڭ ئىلمى ههممه نهرسىدىن كهڭرىـدۇر،

 . ئۇ ههممه نهرسىدىن تولۇق خهۋەرداردۇر

 خىل  ئالالهنىڭ ئىلمى ماكانالر ههر خىل، زامانالر خىلمۇ

 بولسىمۇ ههممىنى بىلىپ تۇرىـدۇ، هېچقانـداق بىـر شـهيئى

 . چىپ قۇتۇاللمايدۇ قې ) بىلىشىدىن ( ئالالهنىڭ ئىلمىدىن

 هايــات ساههســىدىكى ياخــشىلىق، يامــانلىق، ئۇمىــد،

 قورقــۇش، خۇشــاللىق ۋە قــايغۇدىن ئىبــارەت هايــات

 ناهـايىتى ) بىلىش ( كۆرنىشلىرىنىڭ ههممىسىنى ئىالهى ئىلىم

 . ئىنچىكىلىك بىلهن ئۆزلهشتۈرگهن

 زېمىنـدىكى زەررە چـاغلىق نهرسـه ۋە  ئاسمان { : ئالاله

 كى چوڭ نهرسه بولسۇن، هېچقايسىسى ئۇنىڭدىن كىچىك يا

ئالالهنىڭ بىلىشىدىن چهتته قالمايدۇ، ئۇالرنىڭ ههممىـسى
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ــدۇر، ــۇزدا خاتىرلهنگهن ــۈس ( لهۋهۇلمههپ ــۈرە يۈن   61  س

 ). ئايهت

 دىن دۈشمهنلىرى ئىسالم ئهقىدىسىگه هۇجۇم قىلىپ، ئـۇ

 ههقــته ههر تۈرلــۈك شــهكلهرنى تاشــالپ، مۇســۇلمانالرنىڭ

ــا ــدىرگه بۈگۈنكىـــدەك ئههۋالغـ  كىلىـــپ قېلىـــشى تهقـ

ــى ــان دەپ ههقىقهتنــــ ــشهنگهنلىكتىن بولغــــ  ئىــــ

 ئهمهلىيهتـــته . سهتلهشتۈرۋېىتىــشكه ئۇرۇنـــۇپ كهلــدى

 مۇســۇلمانالرنىڭ بۈگۈنكىــدەك ئههۋالغــا كىلىــپ قېلــشىغا

 تهقـدىرگه ئىــشىنىش ســهۋەپچى بولغــان ئهمهس، بهلكــى

 مۇســــۇلمانالرنىڭ تهقــــدىر مهسىلىــــسىنى تــــوغرا

يولىدا توغرا مۇئامىله قىاللماسـلىقى، چۈشۈنهلمهسلىكى، ئۆز
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 دىنىنىڭ پىرىنـسىپلىرىنى تولـۇق ئۆزلهشتۈرەلمهسـلىكى ۋە

 . دىنىغا ئهمهل قىلماسلىقى سهۋەپ بولغان

ــۆپلىگهن ــا قهدەر ك ــى هازىرغ ــسۇسلىنارلىق تهرىپ  ئهپ

 مۇسۇلمانالر ئۆزىدىكى ئىللهت،  كىسهل ۋە دۈشمهنلىرىنىڭ

 شۇ سهۋەپتىن ئۇالر ئـۆز . مىكىرىنى بىلمهي يۈرۈيدۇ  هىيله

 ئىختىيـارى بىــلهن قىلىۋاتقــان ناچــار قىلىقلىرىغــا تهقــدىر

ــشقا ــئۇلىيهتتىن قېچى ــىتىپ، مهس ــا كۆرس ــسىنى بان  مهسىلى

 . ئۇرۇنماقتا

ــسان ــشىدىن ئىن ــر ئــالىم كى ــشى بى ــر كى ــر كــۈنى بى  بى

 ئــالىم . ئىختىيــارىمۇ يــاكى ئىختىيارســىزمۇ؟ دەپ ســوراپتۇ

 بىـر تـۈرى شـهرىقته، : لىـدۇ كىشى، ئىنسان ئىككى خىل بو

يهنه بىر تۈرى غهرىپته ياشايدۇ، بىرنچى تۈرىدىكى ئىنسان
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 ئىختىيارىسز، يهنه بىرىسى ئىختىيارى هۆر ئىنـساندۇر دەپ

 هېلىق سۇئال سورىغان كىـشى بـۇ جـاۋاپنى . جاۋاپ بىرىپتۇ

ــېمه دېــگهن گهپ؟ مهن ئۆزلىرىــدىن  چۈشــىنهلمهي بــۇ ن

 قىل قۇدرەت بارمۇ؟ ئىنـسان ئىنساندا ئهركىن ئىرادە، مۇسته

 ئىرادە ۋە قۇدىرتى بىلهن خالىغـان نهرسـىلهرنى قىالالمـدۇ

 يـــاكى بىـــر ئىـــشالرنى قىلىـــشقا مهجبۇرلىنامـــدۇ؟ دەپ

 مهن سـاڭا غهرىپتىكـى :" ئالىم كىـشى . سوراۋاتىمهن دەپتۇ

 ئىنسان مۇستهقىل، شهرقتىكى ئىنسان مۇستهملىكىگه قالغان

 . دەپ جاۋاپ بهردىمغۇ دەپتۇ

 كى غهرىپتىكى ئىنساندا ئىرادە ۋە ئىقتىـدار قـۇدرەت چۈن

 تېپىلىدۇ، شهرقتىكى ئىنساندا ئـۇ ئىككـى نهرسـىنىڭ هـېچ

!. بىرسى تېپىلمايدۇ
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 غهرىپلىكلهر ئۆزلىرىنىڭ مۇستهقىل ئهقلى بارلىغىنى هىس

 قىلىپ، ئهقلىنى ئىشقا سېلىپ ئاجايىپ نهرسىلهرنى كهشىپ

 ياراتتى، ئىرادىـسى قىلىپ چىقتى، نۇرغۇن ئىجادىيهتلهرنى

ــقا ــاغالپ باش ــرادە ب ــى ئى ــپ، قهتئ ــس قىلى ــارلىقىنى هى  ب

 ئىقتىـدار ۋە . مىللهتلهرنى ئۆز مهنپهئهتىگه بويـسۇندۇردى

 قۇدرىتى بارلىقىنى هىس قىلىپ شهرىق ۋە غهرىپنـى كىزىـپ

ــى ــاپ چىقت ــىلهرنى ياس ــپ نهرس ــسانىيهت . ئاجايى  ئىن

 ههسـسه مهدەنىيتىگه كۆز يۇمغىلى بولمايـدىغان دەرجىـدە

 . قوشتى

 ئهممــا بىزچــۇ، هــازىرغىچه ئىنــساننىڭ تهپهككــۈر

قىالاليدىغان ئهركىن ئهقلى بارمۇ؟ ئىرادە باغلىيااليـدىغان
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 ئىرادىسى بارمۇ؟ ههركهتلىنهلهيدىغان كۈچ قۇدىرتى بارمۇ؟

 . دەپ سوراپ يۈرىمىز

 هازىر شهرق ئهللىرىدىكى ئىنسان ئهركىن ۋە ئىختىيارى

ــدىك ــان غهرپ ئهللىرىـ ــدىن بولغـ ــسانالر تهرپىـ  ى ئىنـ

 ئىككى خىل تۈر تـۈردىكى ئىنـساننىڭ . ئىختىيارسىزالنماقتا

 !. ئارسىدىكى پهرق نېمه دېگهن يىراق هه

ــا دۈچ ــات دولقۇنىغ ــسان هاي ــدىكى ئىن  غهرب ئهللىرى

ــپ، ــارلىقىنى بىلى ــڭ ب ــدىغان ئهزالىرىنى ــپ، ئۈزەلهي  كىلى

 ! هايات دولقۇنى بىلهن ماسلىشىپ قىرغاققا يهتتى

 هرق ئهللىرىدىكى ئىنـسان هايـات دولقـۇنلىرى ئهمما ش

 مهن ههقىـقهتهن تىرىكمـۇ يـاكى : قاينىمىدا ئۆز ئۆزىـدىن

. سۇكۇتلۇققا چۈمگهن جهسهتمۇ؟ دەپ سوراپ ئولتۇرماقتا
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ــۇرۇق ــۇ ق  شــۇنى بىلىــش كېرەككــى هايــات دولقــۇنى ب

ــدۇ ــۈپ تۇرماي ــسىنى كۈت ــسهتىنىڭ نهتىجى ــداق . سهپ  ئۇن

 . ىدۇ كىشلهرنى هايات دېڭىزى يهپ كىت

 مهن ئىختىيارى هۆرمۇ ياكى ئىختىيارسىز مهجبۇرمۇ؟ دەپ

 يۈرمهي، ئالاله ساڭا ئاتـا قىلغـان ئىقتىـدارنى غهنىـمهت

 بىلگىن، هاياتلىقتا سىنىڭ ههقىقـى هوقۇقىڭنىـڭ بـارلىقىنى،

 شۇنداقال سىنىڭ ئۈستىڭدە هاياتنىـڭ هوقۇقىنىـڭ بـارلىقىنى

 پ ئۆتكـۈر ئۇمىدسىزلهنمهي ئالغا ئىلگىـرىله ! هىس قىلغىن

 ! ئىرادە بىلهن  قهدەم تاشلىغىن

 ! دىن ۋە دۇنياغا توال يالغان سۆزلىمىگىن

 بۇ ئىزدىنىش ئـارقىلىق ئىـسالم ئوغالنىلىرىنىـڭ دىنىنـى

توغرا چۈشۈنۈشـىنى، شـۇ ئـارقىلىق خىـزمهت ۋە ئهمهلـگه
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 تهقدىرگه ئىشنىش ئهقىدىـسى . ئاتلىنىشىنى ئۇمىد قىلىمهن

 ئالالهنىڭ كائىناتتىكى  استىن قورقم  ههر قانداق شارائىتتا

 قانۇنىغــا رىئــايه قىلغــان، ئــشىالرنىڭ ســهۋەبىنى تولــۇق

 شـۇنى بىلىـش . قولالنغان هالهتته ئهمهل قىلىشىقا ئىتتىرىدۇ

 كېرەككى، ئالاله تهقـدىر قىلغـان نهتىجىـلهرگه سهۋەپـسىز

ــدۇ ــى بولماي ــشكىلى . يهتكىل ــگه ئىرى ــسىز نهتىجى  سهۋەپ

 نىــڭ ئىــشلىرىدا  ئوخــشاشال بولماســلىق دۇنيــا ۋە ئاخىرەت

 . دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى ئالالهنىڭ قانۇنى بىردۇر . بىردەكتۇر

 ههر قانداق بىـر قهۋم { : بۇ توغرىدا ئالاله مۇندق دەيدۇ

ــڭ ــالاله ئۇالرنى ــۆزگهرتمىگىچه ئ ــۋالىنى ئ ــڭ ئهه  ئۆزىنى

). ئايهت  11  سۈرە رەئدە ( ، } ئههۋالىنى ئۆزگهرتمهيدۇ
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 دوكتۇر يۈسۈپ قهرزاۋى

 تهقدىرگه ئىشىنىش

ــى ۋە ــڭ ئاساس ــۈرۈش ئىماننى ــان كهلت ــدىرگه ئىم  تهق

ــدئولوگىيهنىڭ مهركىــزى هىــساپلىنىدۇ تهقــدىرنىڭ . ئى



13 

ــسى ــهيئىلهر : مهنى ــارلىق ش ــاتتىكى ب ــات ۋە كائىن  كائىن

ــرەر ئىــش ــا بى ــنهن ههرىــكهت قىلمايــدۇ، كائىناتت  تهخمى

 . تاســادىپى يــاكى ئههمىيهتــسىز پهيــدا بولــۇپ قالمايــدۇ

ــشتىن ئىلگىــرى ــشالر يــۈز بىرى  ئالالهنىــڭ ئىلمــى، ئى

 ئالاله تائاال ئۇ ئىشالرنىڭ . بىلهلهيدىغان ئهزەلى بىلىشدۇر

ــىيهتلىرى، ــهكلى، خۇسۇس ــدارى، ش ــورنى، مىق ــانى، ئ  زام

 ( ئـۇ ئىـشالرنىڭ . سۈپهتلىرى ۋە ئههۋالىنى تهقدىر قىلـدى

ــشالرنى ــدىغان ئى ــۈز بىرى ــا ي ــى كائىناتت ــپ ) يهن  يېزى

 ئـۇ . هېچقانداق بىر نهرسىنى ئۇنتۇپ قالمىـدى خاتىرلىدى،

 ئىــشالر ئالالهنىــڭ ئىرادىــسى ۋە قــۇدىرتى بىــلهن ئــالاله

. تهقدىر قىلغان شهكىلدە يۈز بىرىدۇ ياكى پهيدا بولىدۇ
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 بىز ههقىقهتهن ههممه نهرسىنى { : ئالاله قۇرئان كهرىمدە

 ). ئايهت  49  سۈرە قهمهر ( ، } ئۆلچهملىك ياراتتۇق

ــالال { : يهنه ــدىن ئ ــاراتتى، ئان ــىنى ي ــمه نهرس  ه ههم

 ئۇنىڭغـا مۇناسـىپ ئـۆلچهمنى ) ئۆزىنىڭ خاهىشى بويىچه (

 ). ئايهت  2  سۈرە فۇرقان ( ، } بهلگىلىدى

 ئالاله تائاالنىڭ بىر نهرسىنى تهقدىر قىلشىنىڭ مهنىسى،

 . تۆت ههقىقهتنى ئىسپاتالشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 بولۇشـتىن يـاكى ئالاله تائاال ئىشالرنى پهيدا : بىرىنچى

ــدىن ــڭ ئىلمى ــدۇ، ئالالهنى ــرى بىلى ــشتىن ئىلگى ــۈز بىرى  ي

 ئالاله ئىشالرنى . هېچقانداق بىر نهرسه قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ

 سادىر بولۇشتىن ئىلگىرى، قانـداق سـادىر بولىـدىغانلىقى،

. قاچان ۋە قهيهردە سادىر بولىدىغانلىقىنى بىلىدۇ
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 كى زەررە زېىمنىـدى  ئاسـمان { : ئالاله مۇنـداق دەيـدۇ

 چاغلىق نهرسه ۋە ئۇنىڭدىن كىچىـك يـاكى چـوڭ نهرسـه

ــته ــشىدىن چهت ــڭ بىلى ــسى ئالالهنى ــسۇن، هېچقايىسى  بول

 ئۇالرنىــــڭ ههممىــــسى لهۋهۇلمههپــــۇزدا . قالمايــــدۇ

 ). ئايهت  61  سۈرە يۈنۈس ( ، } خاتىرلهنگهدۇر

 نهرسىلهرنىڭ { : يهنه  دېڭىزدىكى  قۇرۇقلۇقتىكى،

 تۆكۈلگهن ياپراقتىن ) دەرەختىن ( ههممىسىنى ئالاله بىلىدۇ،

 يهر  قاراڭغۇ  مهيلى  يوق،  بىرسىمۇ  بىلمهيدىغان  ئالاله

 ياكى  هۆل  مهيلى  بولسۇن،  ئۇرۇق  دانه  بىرەر  ئاستىدىكى

 ) ئالالهغا مهلۇم بولۇپ ( قۇرۇق نهرسىلهر بولسۇن، ههممىسى

 يېزىلغاندۇر  ئهنئام ( ، } لهۋهۇلمههپۇزدا   59  سۈرە

). ئايهت
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 ۇ دەپ بىلـگهن نهرسـه شهكـسىز يـۈز ئالاله يـۈز بىرىـد

 بىرىدۇ، يۈز بهرمهيدۇ دەپ بىلگهن نهرسـه ههرگىـز سـادىر

 خۇسۇسـى سـۈپهت ۋە مـۇئهييهن شـارائىتتا يـۈز . بولمايدۇ

 بىرىدۇ دەپ بىلگهن نهرسه شهكسىز هالهتته شۇ سـۈپهت ۋە

 شۇ شارائىتتا يۈز بىرىدۇ، مهخلۇقالر ئالالهنىڭ ئىلمدىن بىـر

 . ه قادىر ئهمهس نهرسىنى ئۆزگهرتىشك

 كائىناتتا  سـادىر بولىـدىغان نهرسـىلهرنىڭ : ئىككىنچى

 ههممىسى ئالالهنىڭ ئۆتكۈر خاهىشى ۋە ئىرادىـسى بىـلهن

 ئىش ههرىكهت ئېلىـپ بارغـان يـاكى سـۆز . سادىر بولىدۇ

 . قىلغان كىشى بۇ دائىرىدىن چىقىپ كىتهلمهيدۇ

 الر ئهگهر پهرۋەردىگارىڭ خالىسا، ئـۇ { : ئالاله قۇرئاندا

). ئايهت  112  سۈرە ئهنئام ( دەيدۇ، } بۇ ئىشنى قىلمايتتى
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 ئهگهر ئالاله خالىغان بولـسا ئىـدى، ئـۇالردىن { : يهنه

ــلهر ــهن دەلىل ــا روش ــۈممهتلهر ئۇالرغ ــگهن ئ ــيىن  كهل  كې

 كهلگهندىن كېيىن ئۆز ئارا ئۇرۇشماس ئىدى، لېكىن ئـۇالر

 ىر ئىختىالپ قىلىشتى، بهزىسى ئىمان ئېيىتتى، بهزىـسى كـاپ

 بولدى، ئهگهر ئالاله خالىغان بولسا ئىدى، ئۇالر ئـۆز ئـارا

 ( دەيـدۇ، } لېكىن ئالاله خالىغىننى قىلىـدۇ . ئۇرۇشماس ئىدى

). ئايهت  253  سۈرە بهقهرە

 ئـالاله خالىغـان نهرسـه : " شۇنىڭ ئۈچۈن مۇسـۇلمانالر

 دېـگهن سـۆزىدە " بولىـدۇ، خالىمىغـان نهرسـه بولمايـدۇ

. بىردەك ئىتتىپاقالشتى
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 كائىناتتـــا ههر بىـــر نهرســـه ئالالهنىـــڭ : چىنچى ئـــۈ

 مهخلۇقىدۇر، ئالالهنىڭ قۇدىرتىنىـڭ تهسـىرىدۇر، يـارتىش

 . ئىشلىرىدا ئالالهنىڭ شىرىكى يوق

ــۆتىنچى ــدىغان : ت ــۈز بېرى ــا ي ــاال كائىناتت ــالاله تائ  ئ

 لهۋهۇلمههپـۇز " ئىشالرنىڭ ههممىسىنى قهدىمدىن تارتىپ

 . خاتىرلىدى دىن ئىبارەت قېشىدىكى بىر كىتاپقا "

 يهر يۈزىـدىكى بـارلىق هادىـسلهر ۋە { : ئالاله قۇرئاندا

 ئۆزەڭالر ئۇچىرغان مۇسىبهتلهر بىز ئۇالرنى يارتىشتىن بۇرۇن

 شۇبهىسىزكى، ئالالهغـا ) ئىش ( لهۋهۇلمههپۇزدا يېزىلغان، بۇ

 ). ئايهت  22  سۈرە ههدىد ( دەيدۇ، } ئاساندۇر

 قىلغـان بىزگه ئالالهنىڭ ت " ئېيىتقىنكى، { : يهنه  هقـدىر

). ئايهت  51  سۈرە تهۋبه ( ، } " نهرسه يېتىدۇ
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 بىلىپ قويغىنكى، ئهگهر : " پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

 ئۈممهت ساڭا بىر نهرسىنى پايدا يهتكۈزمهكچى بولسا،

 ساڭا زىيان . ئالاله تهقدىر قىلمىسا پايدا يهتكۈزەلمهيدۇ

 سالماقچى بولسا، ئالاله تهقدىر قىلمىسا زىيان

 . دېگهن " ەلمهيدۇ يهتكۈز

 تهقدىرگه ئىمان كهلتۈرگهنلىك ئىالهى كامالهتنىڭ

 تهقهززاسىغا ئىمان كهلتۈرۈشتۇر

ــشىنىش ــدىرگه ئى ــگهن تهق ــپ كهل ــى ئېلى ــسالم دىن  ئى

مهسىلىسى بهخت تهلهيگه يـاكى تاسـادىپىلىققا ئىـشىنىش
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 ئهمهس، ئۇ ئىالهى كامالهتنىـڭ تهقهززاسـىغا ئىشىنىـشتۇر،

 ىالهـى كامالهتنىـڭ تهقهززاسـى بىـلهن ئىسالم ئهقىدىسى ئ

 . ئاالهىدە بولغان

 ئىـــسالم ئهقىدىـــسى ئىالهلىـــق  مهسىلىـــسىدىكى

ــشىنى ــڭ بۇرۇلى ــاللىرى ۋە دىنالرنى ــسهپىلهرنىڭ خىي  پهل

 نىـڭ ئىالهىغـا " ئارىـستو " ئىسالم دىنىدكى ئىاله . تۈزلىدى

 ئوخشاش كائىناتتا يۈز بىرىۋاتقان ئىشالردىن بىـر تهرەپـته

ــۇ ــدىغان، ئ ــۆز تۇرى ــدىغان ۋە ئ ــمهي قالى ــشالرنى بىل  ئى

 . تهدبىرى بىلهن ئارالشمايدىغان ئىاله ئهمهس

ــى " ــتونىڭ ئىاله ــىنى " ئارس ــقا نهرس ــدىن باش  ئۆزى

بىلمهيدۇ، كائىناتتـا يـۈز بىرىۋاتقـان ئىـشالردىن پهقهتـال
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 خهۋرى يوق، كائىنـاتتىكى ئىـشالر بىـلهن ئاالقىـسى يـوق

 !. ىنى بىلمهي قالىدۇ ئۆز " ئافالتۇننىڭ ئىالهى " ئىالهتۇر،

ــاله ــسالمدىكى ئىـ ــا " ئىـ ــىالرنىڭ ئىالهىغـ  " مهجۇسـ

 ئوخشىمايدۇ، مهجۇسىالرنىڭ ئىالهـى ياخـشىلىق ۋە نۇرغـا

 ئاالقىدار بولغان كائىناتنىڭ يېرىمىنـى باشـقۇرىدۇ، ئهممـا

 يامانلىق ئىالهى ۋە قاراڭغۇلۇق تهرپىگه ئاالقىـدار بولغـان

 . دۇ قالغان يېرىمىنى باشقا ئىاله باشقۇرى

 بىرســى : مهجۇســىالرنىڭ دىنىــدا ئىككــى ئىــاله بولىــدۇ

ــانلىق ۋە ــسى يام ــى، يهنه بىرى ــۇر ئىاله ــشىلىق ۋە ن  ياخ

 ئۇ ئىككى ئىالهنىڭ ئارسىدا ئاخىردا . قاراڭغۇلۇق ئىالهىدۇر

 ياخشىلىق ئىالهى غهلبه قىلغانغا قهدەر ئۇرۇش يـۈز بىرىـپ

. تۇرىدۇ
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 " ڭ ئىالهـى گىرىتسىيهلىكلهرنى " ئىسالم دىنىدىكى ئىاله

 غا ئوخـشاش قااليمىقـان ئىـش قىلىـدىغان ، ئىنـسانىيهت

 . بىلهن ئۇرۇش قىلىپ ياشايدىغان ئىاله ئهمهس

 نىـڭ ئىالهىغـا )" يههـۇدىالر ( بهنى ئىسرائىل " شۇنداقال

 ئوخــشىمايدۇ، ئۇالرنىــڭ بۇرمىلىنىــپ كهتــكهن تهۋراتــى،

 ئهپــسانىللىرى، ئــۇ ئىالهنــى ئىنتىقــام ئــالغۇچى، ۋەيــران

 ئىسرائىل مىللىـتىگه مۇتىئهسـسىپلىك قىلغـۇچى، قىلغۇچى،

ــشىدىن ــى يهپ كىتى ــات دەرخىن ــابى هاي ــساننىڭ ئ  ئىن

 تهسۋىرلهيدۇ  ئۇالرنىڭ نهزىرىدە بۇ . ئهنسىرگۈچى سۈپتىدە

 ئىاله بهزى ۋاقىـتالردا قىلغـان ئىـشىغا پۇشـايمان قىلىـدۇ،

!. ئىنسان بىلهن قارشلىشىپ تهڭ مهيداندا تۇرالمايدۇ
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 لهر ۋە دىـنالر تهسـهۋۋۇر قىلىۋاتقـان ههر خىل پهلـسهپى

 ئىاله  ئىسالم دىنىدىكى ئىاله ئهمهس، ئىـسالم دىنىـدىكى

 ئىاله ههممه نهرسىلهرنىڭ پادىشاهى، يارتىش ۋە بـۇيرۇش

ــارى، ــڭ پهرۋەردىگ ــگه زات، ئالهملهرنى ــاالهىيتىگه ئى  س

 ههممه نهرىسىنى ياراتقۇچى، ههمـمه ئىـشالرنى كـونتىرول

 انـداق بىـر نهرسـه ئـۇ ئىالهنىـڭ هـېچ ق . قىلغۇچى زاتتـۇر

ــۆزى ــدۇ، ئ ــپ كىتهلمهي ــىدىن چىقى ــق دائىرس  هۆكۈمرانلى

 خالىغانچه هۆكۈم قىلىدۇ، ئىرادىسى بويىچه ئىـش قىلىـدۇ،

 ئاسمان ۋە زېمىندىكى هېچقانـداق بىـر نهرسـه ئـۇ زاتقـا

 . مهخپى بولۇپ قالمايدۇ

 ئۇ ئىاله ناهايىتى سېخى، ئادىل، مىهرىبان، رەهىمـدىل،

ئۇ . بىلگۈچى، هىكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى زاتتۇر ههممىنى
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 ئىاله هېچ بىـر مهخلۇققـا زۇلـۇم قىلمايـدۇ، بىـر ئىنـساننى

 باشقىالرنىڭ جىنايىتى بىلهن جازالىمايـدۇ، بىـر ئادەمنىـڭ

ــا ــدۇ ۋە زاي ــپ قويماي ــى  كىمهيتى ــش ههققىن ــان ئى  قىلغ

ــدۇ ــدۇ، . قىلۋەتمهي ــسىز جازالىماي ــاال خاتالىق ــالاله تائ  ئ

 ىڭ ئهجرىنى زايا قىلىۋەتمهيدۇ بهلكى ئهجىرىنـى ياخشىلىقن

 . ههسسىلهپ بىرىدۇ

ــۇ ــسى ب ــشالرنىڭ ههممى ــان ئى ــۈز بىرىۋاتق ــا ي  كائىناتت

 ئىالهنىڭ تهقدىرى، كـونتىروللىقى، ئىرادىـسى، بىلىـشى ۋە

ــان ــدىرگه ئىم ــدۇ، تهق ــلهن بولى  هىكــمهت تهقهززاســى بى

ش تاسـادىپىلىققا ئىـشىنى . كهلتۈرۈش مانا مۇشۇنداق بولىدۇ

ــان ــدىرگه ئىم ــشىنىش تهق ــگه ئى ــت تهلهي ــاكى بهخ  ي

. كهلتۈرگهنلىك بولمايدۇ
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 تهقدىرگه ئىمان كهلتۈرۈش دېگهن ئالالهنىڭ ئىلمىنىـڭ

ــڭ ــۇقى، قۇدىرتىنىـ ــسىنىڭ ئومۇملـ ــى، ئىرادىـ  كهڭلىكـ

 كهڭىرلىكى، كائىناتتىكى ههر قانداق بىر نهرسىنىڭ ئىالهـى

 تقـان يـاكى كائىناتتا يـۈز بىرىۋا . ئىكهنلىكىگه ئىشىنىشتۇر

 ســادىر بولۇۋاتقــان ئىــشالر ئىلگىرىكــى پىــالن، قهدىمقــى

 تهدبىـر، ههممىنــى بىلگــۈچى، ههممىــدىن غالىــب زاتنىــڭ

 . تهقدىر قىلىشغا بىنائهن بولىدۇ

 تهقدىرنىڭ مهيدانلىرى

 : تهقدىرنىڭ مهيدانلىرى ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ

: كائىناتتا يۈز بىرىۋاتقان ئىشالر
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ــى ــڭ : بىرىنچ ــهييارىالرنىڭ ئوربىتىالرنى ــشى، س  ئايلىنى

 ههركىتى، شامالنىڭ يۆنۈلۈشى، بۇلۇتالرنىڭ تىـز سـۈرئهتته

  ههرىــكهت قىلىــشى، يامغۇرنىــڭ چۈشىــشى، كــېچه

 كۈندۈزنىڭ ئالمىشىشى، زەررە چاغلىق نهرسـىدىن تارتىـپ

 خىل  ئالهم بوشلۇقىدىكى قوياش سىستىمىسىغا قهدەر خىلمۇ

 بىرىـدىغان ئومـۇمى ئۆسۈملۈك ۋە جانسىز نهرسىلهردە يـۈز

 . كائىنات نىزامىغا ئاالقىدار

ــى ــىلهرنىڭ يوقۇرسـ ــۇ نهرسـ ــز  بـ ــدىكى، بىـ  تۆۋەنـ

ــسى ــدىغىنىنىڭ ههممى ــاكى كۆرەلمهي ــدىغىنى ي  كۆرەلهي

 ئالالهنىڭ تهقدىرى بىلهن بولىدۇ، بۇ نهرسـىلهر ئالالهنىـڭ

ئالالهنىـڭ تهقـدىرى . ئىلمىدىن سىرىتقى شهيئىلهر ئهمهس
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 كىتهلمهيدۇ، بـۇ نهرسـىلهر ئـالاله ۋە ئىرادىسىدىن چىقىپ

 . نىزام بويىچه ماڭىدۇ  تهقدىر قىلغان قانۇن

ــسى ــۆت دەرجى ــدىرنىڭ ت ــىلهردىن تهق ــارقى نهرس  يۇق

 ). بىلىش، يېزىش، ئىرادە، تهقدىر : ( ئايرىلمايدۇ

 تهقدىرنىڭ بۇ تۆت دەرجىگه هېچقانـداق بىـر مهخلـۇق

 . ئارلىشالمايدۇ ياكى ئۆزگهرتهلمهيدۇ

 يهىـساالمنىڭ بالىـسى ئىبـراهىم ئۆلـۈپ پهيغهمبهر ئهله

 كهتكهن كۈنى قوياش ئۈشتۈمتۇت تۇتۇلـۇپ قالىـدۇ، بهزى

 كىشلهر بۇ هادىسىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىـسى

ــدى ــۇپ قال ــاش تۇتۇل ــى ئۈچــۈن قوي ــۈپ كهتكهنلىگ  ئۆل

 دىيشىدۇ، شـۇنىڭ بىـلهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇ

بىـلهن ئـاي ئالالهنىـڭ قويـاش : " خىيالنى ئىنكار قىلىپ
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 قۇدرەتلىرىنىڭ قاتارىدىنـدۇر، ئـۇ بىـر ئادەمنىـڭ ئۆلـۈپ

 قالغانلىقى يـاكى تىرىلىـپ قالغـانلىقى ئۈچـۈن تۇتۇلـۇپ

 . دېگهنىدى " قالمايدۇ

 كۈن بهلگىلهنگهن جايغا قاراپ { : ئالاله تائاال قۇرئاندا

 سهيىر قىلىدۇ، بـۇ غالىـب، ههممىنـى بىلگـۈچى ئالالهنىـڭ

 بهلگىلىگهن ئىشىدۇر، ئايغـا سـهيىر قىلىـدىغان ئالدىنئاال

 ئاخىرقى مهنـزىلىگه يېتىـپ ( مهنزىللهرنى بهلگىلىدۇق، ئۇ

 خورمېنىڭ قۇرۇپ قالغان شېخىغا ئوخشاش بولۇپ ) بارغاندا

 يهنـى ئىككىـسىنىڭ ( كۈننىڭ ئايغا يېتىشىۋېلىـشى . قالىدۇ

 ( ، كېچىنىڭ كۈندۈزدىن ئېشىپ كېتىشى ) جهم بولۇپ قېلىشى

) تــى كهلمهســتىن كۈنـدۈزنىڭ ئــورنىنى ئېلىــشى يهنـى ۋاق
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ــۈزۈپ ــته ئــ ــرى پهلهكــ ــۈمكىن ئهمهس، ههر بىــ  مــ

 ). ئايهت  40 ~ 37  سۈرە ياسىن ( دەيدۇ، } يۈرىدۇ

 بۇ چوڭ پىالنىـتالر ئالالهنىـڭ ئىرادىـسىگه بويـسۇنىدۇ،

 ئۇنىڭ تهقدىرى بىلهن ههرىكهت قىلىدۇ، بۇ پىالنىتالرنىـڭ

 سۇنىشى ئالالهنىڭ بۇ ئالالهنىڭ بۇيرۇقى ۋە ئىرادىسىگه بوي

 يهتــته { : ئــالاله مۇنــداق دەيــدۇ . ســۆزىدە ئىپادىلىنىــدۇ

زېمىن ۋە ئۇالردىكى مهخلۇقـاتالر ئـالالهنى پـاك  ئاسمان

 قانداقلىكى نهرسه بولمىـسۇن، ) كائىناتتىكى ( دەپ بىلىدۇ،

ــدۇ ــاك دەپ مهدهىيلهي ــالالهنى پ ــڭ ( ئ ــى ئالالهنى  يهن

 تىلىڭـالر ئوخـشاش ( ، لېكىن سـىلهر ) ئۇلۇغلىقىنى سۆزلهيدۇ

 ئۇالرنىڭ مهدهيـسىنى سهزمهيـسلهر، ) بولمىغانلىقى ئۈچۈن

يهنى ئاسىيلىق ( بهندىللىرىگه ههلىمدۇر ( ئالاله ههقىقهتهن
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 تهۋبه ( ، ) قىلغــانالرنى جازاالشــقا ئالــدىراپ كهتمهيــدۇ

  44  سـۈرە تهۋبه ( ، } مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر ) قىلغۇچىالرنى

 ). ئايهت

 مىزدىكى بىز ئارلىشالمايدىغان يارتلشىمىز ۋە هاياتى

 : مهيدان

 ئىنسانالرغا ئاالقىـدار بولغـان مهيدانـدۇر؛ : ئىككىنچى

 نېمه ئۈچۈن يارتىلـدۇق؟ نـېمه ئۈچـۈن ئىنـسان سـۈپتىدە

 يارتىلدۇق؟ نېمه ئۈچۈن بىرسى ئهر يهنه بىرسى قىـز قىلىـپ

 يارتىلـدۇق؟ نـېمه ئۈچـۈن بــۇ ئۇيغـۇردىن ئـۇ ئهرەپــتىن

ن بۇ يهردە ئۇ باشقا ئورۇندا ۋە باشـقا يارتىلدى؟ نېمه ئۈچۈ
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 ۋاقىتتا يارتىلدى؟ نېمه ئۈچۈن بۇنىـڭ رەڭگـى ئـاق يهنه

 بىرسىنىڭ قارا؟ نېمه ئۈچۈن بۇ زېرەك يهنه بىرسى گـالۋاڭ؟

 نېمه ئۈچۈن بۇنىڭ قهددى قامىتى ئـۇزۇن ئۇنىـڭ پاكـار؟

 يىل ئۆمۈر كۆردى، يهنه بىرسـى يـاش 100 نېمه ئۈچۈن بۇ

ــۈپ كه ــۇرۇپال ئۆل ــسانالرنىڭ ت ــگهن ســاههدە ئىن ــى دې  تت

 !. هېچقانداق ئىرادىسى ياكى ئىختىيارلىقى بولمايدۇ

 بۇ سۇئالالرغا ئىالهى ئىرادە ۋە ئىالهى تهقدىردىن باشـقا

 ئالاله تائاال تهقـدىر قىلىـدۇ، خـاس قىلىـدۇ، . جاۋاپ يوق

 . تالاليدۇ ۋە ئىرادە قىلىدۇ

 غىننى خـالى ) مهخلۇقاتىـدىن ( ئـالاله { : ئالاله قۇرئانـدا

 خالىغان ئادەمنى تالاليـدۇ، ) پهيغهمـبهرلىككه ( يارتىدۇ،
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  سـۈرە قهسـهس ( دەيـدۇ، } تالالش هوقۇقى ئۇالردا ئهمهس

 ). ئايهت  68

ــشاهلىقى { : يهنه ــڭ پادىـ ــمانالرنىڭ ۋە زېمىننىـ  ئاسـ

 ئالالهغا خاستۇر، ئـالاله نېمىنـى خالىـسا شـۇنى يارتىـدۇ،

 خالىغـان خالىغان ئـادەمگه قىـز پهرزەنـت ئاتـا قىلىـدۇ،

 ئادەمگه ئوغۇل پهرزەنت ئاتا قىلىدۇ ياكى ئۇالرغـا ئوغـۇل،

 قىزنى ئارىالش بېرىدۇ، خالىغان ئادەمنى تۇغمـاس قىلىـدۇ،

  سۈرە شۇرا ( دەيدۇ، } ئالاله ههقىقهتهن ههممىنى بىلگۈچىدۇر

 ). ئايهت  44

 ههر قانداق ئادەمنىڭ ئۆمرىنىـڭ ئـۇزۇن يـاكى { : يهنه

 ا يېزىلغـان، بـۇ ههقىـقهتهن قىسقا بولۇشى لهۋهۇلمههپـۇزد

). ئايهت  11  سۈرە فاتىر ( دەيدۇ، } ئالالهغا ئاساندۇر
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 يوقۇرىدا بايان قىلىنغان بۇ ئىـشالردا بىـزدە هېچقانـداق

 ئىختىيارلىق يوق، مهجبۇرى هالهتته ماڭىمىز، بـۇ ئىـشالردا

 تهقدىر تۆت دەرجىـسى بىـلهن بىـرگه ههمـرا بولىـدۇ، بـۇ

  مهســئۇل ئهمهس، دۇنيــا ئىــشالرنىڭ هــېچ بىرســىدە بىــز

 ئاخىرەتته سوراققا تارتىلمايمىز، زېرەك، دۆت، ئاق تهنلىك،

 قارا تهنلىك، بويىمزنىڭ ئۇزۇن ياكى قىسقا بولىشى، ئـۇزۇن

  ئۆمۈر كۆرشىمىز ياكى قىسقا مۇددەت ئۆمۈر كۆرشىمىز، ئاتـا

 ئانىمىزنىڭ كىم بولىشى ۋە قهيهرە تۇغۇلىشىمىزدىن هىـساپ

 . بهرمهيمىز

 ىلىلهردە ئالالرهنىـڭ تهقـدىرىگه رازى بولـشىمىز، بۇ مهس

ئالاله تهقدىر قىلغان ئىـشالردا بىـزگه بهزىـسى كۆرۈنـۈپ،
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 يهنه بهزىسى كۆرۈنمهيدىغان هىكمهت بار دەپ ئىـشنىمىز

 . الزىم

ــا ــشىنىپ  تــارىختىكى ئات ــدىرگه ئى ــوۋېللىرىمىز تهق  ب

ــك ــۆجىزە خاراكتىرلى ــان، م ــشالرنى قىاللىغ ــپ ئى  ئاجايى

 . تلهرنى يارتالىغان ئىدى ئىجادىيه

 : ئىختىيارى ئىشلىرىمىز

 ئىختىيارى ئىشالر مهيدانى؛ مۇباه ۋە ئىتائهت : ئۈچنىچى

 كــېچهك، نامــاز  ئىچــمهك، كىــيىم  يىــمهك : ئىــشالردىن

 ئوقۇش، رامىزان تۇتـۇش، جىهـاد قىلىـش، زاكـات بىـرىش،

 گۇناه ئىشالردىن ئوغۇرلـۇق قىلىـش، : ئالالهنى ئهسلهش،
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 ىش، هاراق ئىچىش، جازانه بىلهن شۇغۇللۇنۇشـقا پاهىشه قىل

 ئوخشاش ئىنسان ئۆز كۆڭلىدە ئهركىن ئىرادە، ئىختىيارلىق

 . ۋە ئىقتىدارىنى هىس قىلىدىغان ئىشالر

 دىمهك ئىنسان ئۆز كۆڭلىدە ئهركىنلىك ۋە ئىختىيـارلىقنى

 هىس قىلىدىغان مهيدانالر ئىختىيارى مهيدانالر قاتارىدىن

 . هيدانمۇ ناهايىتى كهڭرىدۇر بۇ م . هىساپلىنىدۇ

 سىز بۇ ئىختىيارى مهيداندا قانداق ههرىكهت قىلىـسىڭىز

 بولىدۇ، توغرا يولدا ماڭامسىز ياكى خاتا يولدا ماڭامسىز ئۇ

 . سىزدىكى ئىختىيار

 بۇ مهيدان چهمبهرچهس يۇمىالق دائىـرىگه ئوخـشايدۇ،

ئىنـسانغا . بۇ مهيداندا قانداق قهدەم تاشلىسىڭىز سىز هـۆر
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 رىلگهن بۇ هۆرلـۈك مهيدانىـدا مهجبـۇرالش دەيـدىغان بى

 . ئىشالر قهتئى يۈز بهرمهيدۇ

 ئۆزىمىزدە ئىختىيارلىق ۋە قۇدرەتنى هىس قىلىۋاتقـان بـۇ

ــى، ــپ قويۇش ــرى يېزى ــشى، ئىلگى ــڭ بىلى ــشالر ئالالهنى  ئى

 ئىرادىسى ۋە ئۆتكۈر قۇدرىتى بىلهن بوالمدۇ؟

 بولۇشـتىن ئهمما ئالاله تائاالنىڭ بـۇ ئىـشالرنى سـادىر

 ئىلگىرى بىلىشى، ئـۇنى لهۋهۇلمههپـۇزدا يېزىـپ قويىـشى

 . مۇسۇلمانالر ئارسىدا بىرلىككه كهلگهن مهسىله

ــىله ــگهن مهس ــرگه كىلهلمى ــر پىكى ــسانالرنىڭ : بى  ئىن

ــسى ۋە ــۆز ئىرادى ــسانالرنىڭ ئ ــشلىرى ئىن ــان ئى  قىلىۋاتق

 قۇدىرتى بىـلهن بوالمـدۇ؟ يـاكى ئالالهنىـڭ ئىرادىـسى ۋە

ن بوالمـدۇ؟ يـاكى ئـالاله بىـلهن ئىنـسانالر قۇدىرتى بىـله
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 ئارسىدا ئورتاق بوالمدۇ؟ پهرۋەردىگارغا ئاالقىـدار تهرىپـى

 قايسى؟ ئىنسانالرغا ئاالقىدار تهرىپى قايسى؟

ــدا ــلهن ئېيىتقان ــۇم بى ــقىچه ئۇق ــاال : باش ــالاله تائ  ئ

ــاه ــائهت ۋە گۇن ــشلىرىنىڭ ئىت ــمه ئى ــسانالرنىڭ ههم  ئىن

ــدۇ؟ ئ ــرادە قىالم ــىنى ئى ــان بولۇش ــسانالرنىڭ قىلىۋاتق  ىن

 ئىشلىرىنى ئالاله ياراتتىمۇ؟ يـاكى ئىنـسانالرنىڭ ئـۆزلىرى

 . ئىختىيارى بىلهن ياراتتىمۇ؟

ئىختىيارلىق بىلهن مهجبۇرى ئارسىدىكى ئىنسان
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ــاكى ــارىمۇ ي ــشلىرىدا ئىختىي ــان ئى ــسان قىلىۋاتق  ئىن

 مهجبۇرمـۇ؟ دېـگهن سـۇئال توغرىـسىدا پهلــسهپىچىلهر ۋە

 . خىل بولماقتا  قارىشى خىلمۇ دىنالرنىڭ كۆز

 بۇ سـۇئال پهلـسهپه يـاكى دىـن ساههسـىدە ئىنـساننى

 ههيرەتكه سالماقتا، ئىزدەنگۈچىلهرنى ئىككىلهنـدۈرمهكته،

 . ههر ساههدىكى كىشلهرنى بۈگۈنگه قهدەر مهشغۇل قىلماقتا

 ئىنسان تامـامهن ئهركىـن، : پهلسهپىچىلهرنىڭ بهزىسى

 ن قىلىـدۇ دەپ جـاۋاپ ههممه ئىشنى ئۆز ئىختىيـارى بىـله

 . بهردى

 ئىنسان قىلىـدىغان ئىـشلىرىنى تالالشـقا : يهنه بهزىسى

مهجبۇر دەپ جاۋاپ بهردى
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 ئىنـسان ههر ئىككىلـى سـاههدە تـۇرۇپ : يهنه بهزىسى

 . هايات كهچۈرىدۇ دەپ جاۋاپ بهرگهن

 بۇ ئىختىالپنىڭ ساداسى بۇ مهسىلىگه چـۆككهن ئىـسالمى

ــلىرىدا كۆر ــۆز قاراش ــڭ ك ــدۇ گورۇهالرنى ــۈپ تۇرى ــۇ . ۈن  ب

 گورۇهالرنىـــڭ ئىچىـــدە چېكىـــدىن ئاشـــۇرۋەتكهنلىرى،

 . بىخهستهلىك قىلغانالر ۋە نۇرمال يول تۇتقانلىرى تېپىلىدۇ

 مۇئتهزىله گورۇهى تهقدىرنى ئىسپاتالشتا بىخهستهلىك

 : قىلدى

ــاهلىرى ۋە ــسانالرنىڭ گۇن ــانالر ئىن ــتهلىك قىلغ  بىخهس

ئىـرادە قىلغـان ۋە ئۇالرنىڭ يامـان قىلمىـشلىرىنى ئـالاله
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 : ئـۇالر . ياراتقان دېگهن دائىرىـدىن چىقىرىـپ تاشـلىدى

 ئـالاله تائـاال ئازغانالرنىــڭ ئېزىـپ كىتىـشىنى، خاتــالىق

 خاهلىمىـدى  خاتالىقىنى  خاتـالىقالرنى . ئۆتكۈزگهنلهرنىڭ

ــارى ــدىلهرنىڭ ئىختىي ــى بهن ــى تېخ ــدى، بهلك  ياراتمى

 ، ئىنساننى ئىشلىرىدىن هېچ بىرسىنى ياراتمىدى دەپ قاراپ

 ئۆز ئىشلىرىنى ئۆزى يارتىدىغان، ئۆز ئىرادىسى بىلهنال بىـر

 تهرەپ قىلىدىغان ۋە ئۇ ئىشالردا ئالالهنىـڭ ئىرادىـسى ۋە

 . يارتىشى بولمايدىغان بىر هالهتكه ئېكىلىپ قويدى

 ئۇنداقتا بـۇ گورۇهنىـڭ نهزىرىـدە ئىنـساننىڭ قىلغـان

 تهرپىـدىن ياخشى ۋە يامان ئىشلىرىنىڭ ههممىسى ئىنسان

 يارتىلغان، خالىس ئىنـسانالرنىڭ ئىرادىـسى ۋە قـۇدىرتى

. بىلهن بولغان بولىدۇ
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 : " بۇالر مـۇئتهزىله گورۇپىـسىدىكىلهر بولـۇپ، بۇالرغـا

 . دېگهن نام بېرىلگهن " تهقدىرچىلهر

 : ئىنسانالردا ئىختىيارلىق يوق دېگۈچىلهر

ــدىن ــسىدە، چېكى ــڭ مۇقابىلى ــتهلىك قىلغانالرنى  بىخهس

 بـۇالر . رۋەتكهن بىر گورۇه كىـشلهر مهيـدانغا چىقتـى ئاشۇ

 ئىنساننىڭ ئىختىيارى ئىشلىرى، ئىختىيـارى ئىـشلىرىدىكى

 قۇدىرتىنى ۋە ئۇ ئىشالرنى قىلىـشتىكى ئىرادىـسىنى ئىنكـار

 ئىنــسانالرنىڭ ئىــشلىرىنى قىلغــۇچى ۋە ئىــرادە . قىلىــشىدۇ

ئهممـا ئىنـسان ئالالهنىـڭ . قىلغۇچى ئالاله دەپ قارايـدۇ
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ــش ــارەت دەپ ئى ــدىن ئىب ــدىغان ئورۇن ــارى بولى  لىرى ج

 . قارشىدۇ

ــارى ــۇدىرتى ۋە ئىختىي ــسى، ق ــساننىڭ ئىرادى  بۇالر؛ئىن

 بولمايدۇ، ئىنسان مهجبۇرى قانۇن ئاسـتىدا ياشـايدۇ دەپ

 بــۇ خىــل كــۆز قاراشــنىڭ نهتىجىــسىدە ئىنــسان . قارايــدۇ

ــا ــدۇ، خات ــساپقا تارتىلماي ــشلىرىدىن هى ــان ئى  قىلىۋاتق

 بۇ خىـل ئهقىدىـدىكى كىـشلهر . جازاالنمايدۇ قىلمىشلىرىغا

 پۈتۈن خاتالىقلىرىنى تهقـدىرگه ئارتىـپ قويىـدۇ، ئۆزىـدە

 . هېچقانداق مهسىله يوقتهك ئۆزىنى ئاقالشقا ئۇرۇنىدۇ

 ئىنــساننىڭ :" بۇالرنىــڭ بهزىــسى چېكىــدىن ئېــشىپ

 قىلمىشلىرى شامال چىققاندا ههرىكهتلىنىدىغان دەرەخنىـڭ

. دەپ سۈپهتلىگهن " ههركىتىگه ئوخشايدۇ
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 بۇخىـل . بۇ گورۇهتىكى كىشلهر ئېغىر دەرجىدە خاتاالشقان

 خاتا ئهقىـدە مۇسـۇلمانالرنى پايـدىلىق بولغـان جىـددى

 خىزمهتلهردىن بوشاشتۇرۇپ قويدى، شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر

 سۇسالشتى، ئهمهل قىلىش، ئىشلهپچىقىرىش، خىزمهت قىلىش

 قىلسا يارىغىدەك ساههسىدە ئاجىزلىق ۋە هورۇنلۇقتا نهمۇنه

 . بىر باسقۇچقا بېرىپ يهتتى

 بۇ خىـل خاتـا كـۆز  قـاراش  مۇسـۇلمانالرنى دۇنيـا  ۋە

 . ئاخىرەتته زىيان تارتىشقا باشالپ بارىدۇ

: نورمال يول تۇتقۇچىالر
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 كۆز قارشـىدىكى " ئههل سۈننه " نورمال يول تۇتقۇچىالر

 : ئۇالرنىڭ كۆز قارشى مۇنداق . كىشلهردۇر

 قىل ۋە هىسـسى ئهزالىرىمىزنىـڭ زۆرۈرلىكىنـى بىز ئه  1

 بىز ئىرادە  ۋە ئىقتىـدارىمىزغا تايىنىـپ ئىختىيـارى . بىلىمىز

ــى ــكه ههركهتلهنمهكچ ــوڭ تهرەپ ــز، ئ ــشالرنى قىالاليمى  ئى

 بولساق، بۇ ههركىتىمىز سول تهرەپكه بولۇپ قالمايدۇ، نـان

 يىيىشنى ئىرادە قىلساق توپـا يهپ سـالمايمىز، مهسـچىتكه

ــز بارمــاق ــساق هاراقخانىغــا بېرىــپ قالمــايمىز، بى  چى بول

 شــوتىدىن چىقىۋاتقــان كىــشى بىــلهن تۇيۇقــسىز يىقىلىــپ

 چۈشۈپ كهتكهن كىـشىنىڭ ههركىتـى ئارسـىدىكى پهرقنـى

 ههركىتىــدە ) يهنــى چىققــۇچى ( بىلىمىــز،  بىرىنچىــسى

. ئىختىيارى، ئىككىنچىسى ئىختىيارى ئهمهس
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 درەت دېگهن نهرسىنى ئالاله تائاال بىزدە ئىرادە ۋە قۇ  2

ــشلىرىمىزنى ــلهن ئى ــز ئــۇ ئىككــى نهرســه بى  يــاراتتى، بى

 ئورۇندىيااليمىز، بىزدىكى ئىرادە ۋە قۇدرەت بىزنىڭ دۇنيـا

ــى، ــشىمىزنىڭ ئاساس ــئۇلىيهتكه تارتىل ــاخىرەتته مهس  ۋە ئ

 . مۇكاپات بىلهن جازا مۇشۇنىڭغا ئاالقىداردۇر

 هرسـىنى يوقۇردا دېگىنىمىـز، ئـالاله تائـاال ههمـمه ن  3

 ياراتقۇچى، كائىناتتىكى ههر بىر  نهرسه ئالالهنىڭ قۇدىرتى

ــت ــۆزگه زى ــگهن س ــان دې ــلهن يارتىلغ ــسى بى  ۋە ئىرادى

 چۈنكى ئالاله تائـاال ئىنـساننى، ئىنـساندىكى . كهلمهيدۇ

 قـــۇۋۋەت، مـــاددى ۋە مهنىـــۋى ســـۈپهتلهرنى  كـــۈچ

. ياراتقۇچىدۇر
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 ۋە ئىـرادە : قۇۋۋەتنىـڭ قاتارىـدىن  ئىنساندىكى كـۈچ

 قـۇدرەت، ئىنـسان بــۇ ئىككـى نهرســه بىـلهن ئىختىيــارى

 ئىشلىرىنى پهيدا قىالاليدۇ، ئالاله تائاال بۇ ئىككى نهرسىنى

 بىنائهن ئىـشالرنى پهيـدا قىلىـشنىڭ  يارتىشتىكى قانۇنىغا

 تولـۇق سـهۋەبنى يـاراتقۇچى . سهۋەبى قىلىـپ بهلگىلىـدى

 زاتنىڭ سـهۋەپ ئـارقىلىق قىلىنغـان ئىـشالرنى يـاراتقۇچى

 ئهگهر ئالاله  ئۇ ئىشالرنىڭ پهيدا . ئىكهنلىكىدە شهك يوق

ــهۋەبىنى ــۇچى س ــدا قىلغ ــدى پهي ــسا ئى ــنى خالىمى  بولۇش

 . ياراتمىغان بوالتتى

 بۇ ئىتىبار بىـلهن ئىنـسان ئۆزىنىـڭ ئىـشلىرىنى ئـۆز  4

 ئىختىيارى، ئىرادىسى ۋە قۇدىرتى بىلهن پهيدا قىلغانـدەك،

. اتقۇچى دىيهلهيمىـز ئالاله ئىنـسانالرنىڭ ئىـشلىرىنى يـار
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 چۈنكى ئالالهنىڭ قانۇنى نهرسىلهرنى سـهۋەپ ۋە ۋاسـتىالر

 ئارقىلىق يارتىشتۇر، بۇ سهۋەپلهرنىڭ قاتارىدىن ئالالهنىـڭ

 . ئىنساندا ياراتقان قۇدرەت، ئىرادە ۋە ئىختىيارلىقىدۇر

 : قۇرئان كهرىمنىڭ بايانى بۇ كۆز قاراشنى كۇچالندۇرىدۇ

 شهرىف يۈز نهچچىلىـگهن قۇرئان  كهرىم ۋە ههدىس  1

 ئهمهل . " بايانلىرىدا ئىشالرنى ئىنـسانغا نىـسبهت بهردى

 قىلىدۇ، ئىبادەت قىلىـدۇ، جىهـاد قىلىـدۇ، ئىـشىنىدۇ، كـاپىر

 ". بولىدۇ، ئىساله قىلىدۇ، بۇزىدۇ

  ئاخىرەتته ياخشىلىققا ئىرشـىش يـاكى دۇنيـا  دۇنيا  2

 ىغا ئاخىرەتته جازاغا ئـۇچراش ئىنـساننىڭ قىلغـان ئىـشلىر

. نهتىجه سهۋەپكه ئاالقىدار . مۇناسىۋەتلىك
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 ئهگهر ئىنــسان ئىختىيــارى ئىــشلىرىنى ئــۆزى قىلغــۇچى

 كىم . بولمىسا ئالاله ئۇنى هىساپقا تارتمايدۇ ۋە جازالىمايدۇ

 ئــالاله تائــاالنى ئىنــساننىڭ ئىرادىــسى، قــۇدىرتى يــاكى

ــسا ــشالردا ئازاپاليــدۇ دەپ گۇمــان قىل  تهســىرى يــوق ئى

 . ولىدۇ خاتاالشقان ب

ــه  3  قۇرئــان كهرىــم ئىنــساننىڭ تالاليــدىغان، تهرجى

 يهنـى بىرسـىنى يهنه بىرسـىدىن ( قىالاليدىغان ئىرادىـسى

ــدىغان ئىرادىــسى ــۈك دەپ قاراي ــڭ ) كۈچل  ۋە ئىختىيارىنى

ــىر ــدىغان ۋە تهس ــش قىالالي ــر ئى ــۇنداقال بى ــارلىقى، ش  ب

 . قۇۋۋېتىنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتلىدى  كۆرسىتهلهيدىغان كۈچ

قۇۋۋەت ۋە ئىرادە ئالاله تائاالنىڭ قۇدىرتى  راق بۇ كۈچ بى
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ــالاله ــه ئ ــۇ ئىككــى نهرس ــان، ب ــسىدىن ئېلىنغ  ۋە ئىرادى

 . تائاالدىن مۇستهقىل ئهمهس

 بـۇ ههق !) " ئـى مـۇههممهد ( { : ئالاله قۇرئان كهرىمدە

ــدۇ، ــل بولى ــدىن نازى ــارىڭالر تهرپى ــان پهرۋەردىگ  قۇرئ

 ىغـان ئـادەم كـاپىر خالىغان ئادەم ئىمان ئېيىتـسۇن، خال

 ). ئايهت  29  سۈرە كههف ( دەيدۇ، } دېگىن " بولسۇن

ــالاله { : يهنه ــۇدىرتىنى ( ئ ــڭ ق ــلىمهكچى ) ئۆزىنى  ئهس

 شــۈكۈر قىلمــاقچى ) ئۆزىنىــڭ نېمىــتىگه ( بولغــانالر يــاكى

ــشىپ ــدۈزنى ئالمى ــلهن كۈن ــېچه بى ــۈن ك ــانالر ئۈچ  بولغ

 ). ئايهت  62  سۈرە فۇرقان ( ، } تۇرىدىغان قىلىپ ياراتتى

 ئىلگىرلهشـنى خالىغـان ) جهنـنهتكه ( سىلهردىن { : يهنه

چېكىنىـشنى خالىغـان ئـادەمنى ) دوزاخـتىن ( كىشى ياكى
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ــدۇر ــدۇ، } ئاگاهالندۇرغۇچى ــسىر ( دەي ــۈرە مۇدەس   37  س

 ). ئايهت

ــىلهر { : يهنه ــدىن س ــدىال، ئان ــالاله خالىغان  پهقهت ئ

ــشىغا ( خااليــسىلهر  يهنــى ههمــمه ئىــش ئالالهنىــڭ خاهى

ــاغلىقتۇر ــدۇر، ، ) ب ــى بىلگۈچى ــقهتهن ههممىن ــالاله ههقى  ئ

  سـۈرە ئىنـسان ( دەيـدۇ، } هىكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

 ). ئايهت  30

 ئىنساننىڭ ئىرادىـسى ۋە ئىختىيـارلىقى بـار، بىـراق بـۇ

 ئـالاله . ئالاله تائاالنىڭ ئىرادىسى ۋە خاهىـشىگه بـاغلىق

 ئۇنىڭ ئهمهللىرىنـى خااليـدۇ ۋە ئىـرادە قىلىـدۇ، چـۈنكى

 ه ئۇ ئىنـساننىڭ هـۆر ۋە ئىـرادە قىلغـۇچى بولىـشىنى ئالال

هۆرلۈك ۋە ئىـرادە قىلىـش ئىنـساننىڭ ئۆزىـدىن . خالىدى
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ــرىلگهن ــدىن بې ــالاله تهرپى ــهئهمهس، ئ ــگهن نهرس  كهل

 . پهزىلهتتۇر

 قۇۋۋەت ۋە ئىقتىـدار بـار، بۇمـۇ  شۇنداقال ئىنساندا كۈچ

 تهرپىـدىن كهلگهنـدۇر  ئـالاله { : ئـالاله قۇرئانـدا . ئالاله

 سىلهرنى ئـاجىز يـاراتتى، ئانـدىن سـىلهرنى ئـاجىزلىقتىن

 كۈچلـۈكتىن ئـاجىز ) سـىلهرنى ( كۈچلۈك قىلـدى، ئانـدىن

 ۋە  سـۈرە ( دەيـدۇ، } قېرىلىقنى يهتكۈزدى ) سىلهرگه ( قىلدى،

 ). ئايهت  54  رۇم

 ئىنسان، قۇرئان ۋە ههدىسنىڭ بايانى تهسـۋرىلىگهندەك

 گه، ئىيجـابى هۆر، ئىرادە قىلغـۇچى، تـالالش هوقۇقىغـا ئىـ

 ئىنساننى كىم يارتىـپ، ئۇنىڭغـا . ئىقتىدارى بار مهخلۇقتۇر

شۇ ئىقتىدارالرنى كىم ئاتا قىلدى؟ كىم ئۇنىڭغـا تهپهككـۈر
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 قىالاليدىغان ئهقىلنى، تالالش هوقۇقىغا ئىـگه ئىرادىنـى ۋە

 قۇۋۋەتنى ئاتا قىلدى؟ ئهگهر ئالاله  ئىجرا قىلىدىغان كۈچ

 . رمىگهن بوالتتى خالىسا هېچ بىر نهرسىنى به

 مانا بۇ ئىسالم ئهقىدىسى، شهرىئىتى ۋە ئهخالقى ئىنسان

 بهزى . مهسىلىسدە ئاالهىدە بولغـان نورمـال تهڭپۇڭلۇقتـۇر

 كىشلهر خىيال قلغاندەك، ئىنسان ئۆزى مۇستهقىل بىر ئىـش

ــىر ــىرلىنىپ تهســ ــىرلىندىغان، تهســ ــاي تهســ  قىاللمــ

 . كۆرسىتهلمهيدىغان سايمان ئهمهس

 ىغان نهرسىنى يارتااليدىغان، ئىرادە قىلغان شۇنداقال خال

ــۇ ــۇ ئهمهس، ئ ــدىغان ئىالهم ــۇتلهق قىالالي ــىنى م  نهرس

 ههرىكهتچان ئىيجابى مهخلۇق، ئالاله ئۇنى هۆرمهتلىدى،

ئۇنى زېمىندا خهلىپه قىلدى، ئۇنىڭغا كائىناتتا خوجـايىن،
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 زېمىندا خهلىپه بولۇشى، زېمىننى گۈللهندۈرۈشى، ئاسمان ۋە

 ى نهرسىلهردىن پايدىلىنـشى ئۈچـۈن كىتهرلىـك زېمىندىك

 . قۇۋۋەت ۋە ئىقتىدارالرنى ئاتا قىلدى  كۈچ

 بىراق ئاسمان زېمىنـدىكى ههر بىـر تـال زەررە چـاغلىق

ــۇدىرتى ــساننىڭ ق ــدۇر، ئىن ــڭ مهخلۇقى ــه ئالالهنى  نهرس

 يىتىدىغان ئىشالرنىڭ ههممىسى ئالالهنىڭ ئۇنىڭغا بهرگهن

 ن تاللىغان ۋە ئىـرادە قىلغـان قۇدىرتى بىلهن بولىدۇ، ئىنسا

 . نهرسهئالالهنىڭ ئىمكانىيهت يارتىپ بېرىشى بىلهن بولىدۇ

 ئىنــساننىڭ قىلىۋاتقــان بــارلىق ئىــشلىرى ئالالهنىــڭ

ــا ــڭ كائىناتت ــدە، ئالالهنى ــى ئىچى ــق دائىرس  هۆكۈمرانلى

. ئورناتقان قانۇنىيتىگه مۇۋاپىق هالهتته بولىدۇ
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 ىگه، ئهمهلىيهتتىمۇ ئىنسان بىر ئىش قىلىش ساالهىيتىگه ئ

 ئۇنىڭ ئىختىيـارلىقى ۋە كهسـكىن ئىرادىـسى . ئىش قىلىدۇ

 . قۇۋۋېتى بار  شۇنداقال ياخشى كۈچ

ــدا ــالاله قۇرئان ــا { : ئ ــادەم پهرۋەردىگارىغ ــان ئ  خالىغ

 مۇزەممىـل ( ، } يهتكۈزىدىغان يولنى تۇتسۇن   19  سـۈرە

 ). ئايهت

 كىم ، ئالاله تائاال ئىنسانالرغا ئۇالرنىڭ كۈچى

 هيدىغان ئىشنى بۇيرۇدى دىسه، ئۇ ئادەم ئالاله ۋە يهتم

 . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا يالغان سۆزلىگهن بولىدۇ

***********
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 ئىختىيارلىق يوق دېگۈچىلهرنىڭ، ئىالهنىڭ ***  ئىنساندا

 : بىلىشنىڭ ئىلگىرىلىكى توغرىسىدا گۇمانى كۆز قارىشى

 ئىنساندىن يـۈز بېرىـدىغان يـاكى يـۈز بهرمهيـدىغان

 يهنى ئالالهنىـڭ ( ئىشنى ئىالهى بىلىشنىڭ ئىلگىرى بولۇشى

 ئىنــساننىڭ ئىختىيــارلىقىنى يوقتــۇپ ) ئــاللىبۇرۇن بىلىــشى

ــدۇ ــدۇ دەپ قاراي ــاراق . قويى ــڭ ه ــالاله ئۆمهرنى  ئهگهر ئ

 . ئىچىدىغانلىقىنى بىلسه ئۇ شهكسىز هالهتته هاراق ئىچىـدۇ

 " ئۇنىڭ ئىچمهي قېلىپ قېلىشى مۈمكىن ئهمهس، بولمىـسا

 . بىلمهسلىككه ئايلىنىپ قالىدۇ دىيشىدۇ " قهدىمى بىلىش

 : بۇ شهك بىرقانچه تهرەپتىن ئورۇنسىز

 . ئالاله تائاال ئىـشالرنى ئـۆز هـالىتى بـويچه بىلىـدۇ  1

ــسى ۋە ــۆز ئىرادى ــاهنى ئ ــۇ گۇن ــساننىڭ ب ــر ئىن ــى بى يهن
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ــدۇ ــدىغانلىقىنى بىلى ــلهن قىلى ــارلىقى بى ــش . ئىختىي ــۇ ئى  ئ

 . تا يۈز بىرىدۇ ئالالهنىڭ بىلىشگه قارى

 ئـۇ  . پهقهتال ئېچىپ بېرىدىغان سۈپهتتۇر " بىلىش "  2

 تهسـىر كۆرسـهتكۈچى  تهسىر كۆرسهتكۈچى ئامىل ئهمهس

ــدۇر ــسى ۋە قۇدىرتى ــڭ ئىرادى ــش . " ئالالهنى ــسا " بىلى  بول

 ئۇ بىر نهرسـىنىڭ . مهلۇماتالرنىڭ ههقىقىتىنى ئېچىپ بېرىدۇ

 ىــدىغان ههقىقىتىنــى  ئــۆز ئهينــى ئهكىــس ئهتتــۈرۈپ بېر

ــنهككه ئوخــشايدۇ ــش .  " ئهي ــدا " بىلى ــر نهســىنى پهي  بى

 . قىلمايدۇ

 ئهگهر بىــر ئىــشنىڭ يــۈز بىرشــىنى يــاكى يــۈز  3

 بهرمهسلىكىنى ئالـدىنئاال بىلىـش بىـر ئىـشنىڭ مهجبـۇرى

بولۇشىنى تهقهززا قىلىدىغان بولسا، ئهلۋەتته ئـالاله تائـاال
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 كى ههر چـۈن . ئۆز ئىشلىرىغا مهجبۇرالنغۇچى بولۇپ قاالتتى

 بىـراق ئـالاله . قانداق ئىش ئالالهغا نىسبهتهن مهلۇمـدۇر

 . تائاال بارلىق ئىشلىرىدا ئىختىياردۇر

ــش " ــسالدىن " بىلىـ ــدىكى مىـ ــسىنى تۆۋەنـ  مهسىلىـ

ــدۇ ــساق بولى ــڭ : چۈشۈنىۋال ــۇئهللىم ئۆزىنى ــر م  ئهگهر بى

 شهخسى پىكىر خاتىرسىغا ههر بىر ئوقۇغۇچىـسى توغۇرلـۇق،

 اتىمه بىرىنچـى بولىـدۇ، ئوسـمان ئۆمهر ئهالچى بولىدۇ، پـ

 ئىككىنچى بولىدۇ، ئامىنهم  ئىمتىهاندىن ئۆتهلمهي قېلىـپ

 قالىدۇ دەپ مۇالهىزە يېزىپ قويغان بولسا، ئانـدىن دەرس

 يىلىنىڭ ئاخىرىدا ههر بىر ئوقۇغـۇچى مـۇئهللىمى شهخـسى

 پىكىر خاتىرسىغا يېزىپ قويغان دەرىجه بويىچه نهتىجىـگه

ســىز : ۇغۇچىالرنىــڭ مــۇئهللىمىگه ئىرشــىپ قالــسا، بــۇ ئوق
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ــاكى ــۇالهىزە ي ــۇق م ــز توغۇرل ــاتىرىڭىزگه بى ــسى خ  شهخ

 نهتجىمىزنى يېزىپ قويغانلىقىڭىز ئۈچۈن بىز قېلىپ قالدۇق

 دەپ خاپا بولسا توغرا بوالرمۇ؟ ئۇسـتازى يېزىـپ قويغـان

 بولسا ئۆزى ئۈچۈن يېزىپ قويـدى، مۇئهللىمنىـڭ يېزىـپ

 . نداق تهسـىر كۆرسـهتمهيدۇ قويغىنى ئوقۇغۇچىللىرىغا هېچقا

ــانلىقىنى ــاكى يالغ ــىت ي ــڭ راس ــۇئهللىم پهقهت ئىلمىنى  م

 . ئىپادىلهيدۇ

: يهنه بىر شهك ***
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 ئهگهر ئىنــساننىڭ ئىختىيــارى ئىــشالردا ئىرادىــسى

 بولىدىغان بولسا بۇ ئىرادىنىڭ ئالالهنىڭ ئىرادىسى بىـلهن

 قانداق ئاالقىسى بار؟

 هنىــڭ ئىرادىــسى ئىنــساننىڭ ئىرادىــسى ئالال : جــاۋاپ

 بىلهن بولىدۇ، ئىنساننىڭ كۈچ قۇۋۋىتى ئالالهنىڭ قـۇدرەت

 . يارتىپ بېرىشى بىلهن بولىدۇ

 ئىنـسان . يوقارقى گىپىمىزگه رىئاللىق شـاهىد بوالاليـدۇ

 ئىختىيارى ئىشىلىرىدا ئۆزىدە ئىرادىنىـڭ بـارلىقىنى هىـس

 قىلىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن بىر ئىشنى قىلىشقا نىيهت قىلىدۇ، ئـۇ

 ىشالرنى دەسلهپته ئوياليدۇ، نهتىجىـسىنى ئهقلـى بىـلهن ئ

 ئۆلچهيدۇ، ئاندىن كېىيىن قىلىشقا ياكى قىلماسلىققا ئىـرادە

ئهگهر قىلىشنى ئىـرادە قىلىـپ قالـسا ئىختىيـارى . باغاليدۇ
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 هالهتته قهدەم باسـىدۇ، خالىمـاي قالـسا بـۇ ئىـشتىن يـۈز

 . ئۆرۈيدۇ

 تقان بىـر ئىـش شۇنداق تۇرۇغلۇق بهزىدە  ئۆزى قىزىقىۋا

 توغۇرلۇق كۆڭلۈدە  ئۈشتۈمتۇت ئـۆزگىرىش پهيـدا بولىـدۇ،

 شۇنىڭ بىلهن ئىرادىسىنى ئۆزگهرتىپ، كۆز قارشـىنى باشـقا

 . تهرەپكه بۇرايدۇ

 ئىنساننىڭ ئىرادىسىنى ئىنساننىڭ چهكلىك قـۇدرىتى ۋە

ــسان ــدۇ، ئىن ــپ تۇرى ــرىگه ئېلى ــاقىتى دائى ــۇك ت  كهمت

 دۇ، ههرىكهت قىلىدۇ، بىراق قانچىلىغان نهرسىنى ئىرادە قىلى

 ئاشماي قالىـدۇ، قانچىلىغـان نهرسـىلهر ئىنـسان  رىئالىققا

قانچىلىغـان نهرسـىلهر . ئويلىغاننىڭ ئهكسىچه يۈز بېرىـدۇ
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 ئــۇ ياخــشى كۆرىــدىغان . ئىــرادە قىلمىــسىمۇ يــۈز بېرىــدۇ

 . قانچىلىغان نهرسىلهر جاپا تارتمىسىمۇ يۈگۈرۈپ كىلىدۇ

 دە ۋە ئىختىيـارلىق بـار، دىمهك ئىنساندا خۇسۇسى ئىـرا

 بىراق ئۇ ئىرادە ۋە ئىختىيـارلىق ئالالهنىـڭ ئىرادىـسىدىن

 ئېلىنغان، ئىنساننىڭ ئىرادىـسى ئالالهنىـڭ ئىرادىـسىدىن

ــتهقىل ئهمهس ــساننىڭ . مۇس ــلهن ئىن ــرادە بى ــى ئى  ئىاله

 : ئىرادىسى ئارلىقىدا نورغۇن پهرق بار

 ئىنساننىڭ ئىرادىـسى مهخلـۇق، ئالالهنىـڭ ئىرادىـسى

 اراتقۇچى؛ ي

 ئالالهنىڭ  ئىرادە،  ئهگهشكۈچى  ئىرادىسى  ئىنساننىڭ

 مۇستهقىل ئىرادە؛

ئىنساننىڭ چهكلىك ئىرادە، ئالالهنىڭ مۇتلهق ئىرادە؛
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 . ئىنساننىڭ كهمتۈك ئىرادە، ئالالهنىڭ تولۇق ئىرادىدۇر

 ئىنساننىڭ قۇدىرتى ۋە ئالالهنىڭ قۇدىرتى

 تهســىر ئىنــساننىڭ قــۇدرىتى ئىــشالرنىڭ يــۈز بىرشــىدە

 كۆرسىتهلهمدۇ ياكى تهسىر كۆرسىتهلمهمدۇ؟

 ئهگهر ئىنـــساننىڭ قـــۇدىرتى تهســـىر كۆرســـىتهلهيدۇ

 دىيىلسه، ئۇ چاغدا ئالالهنىڭ قۇدىرتى بىـلهن ئىنـساننىڭ

 قـۇدرەتنى ئىــسپاتالپ قويــۇش بىـلهن شــېرىك كهلتــۈرۈش

 ئهگهر ئىنــساننىڭ قــۇدىرتى تهســىر . هــالىتى يــۈز بېرىــدۇ

ــۇرى كۆرســىتهلمهيدۇ دىــسهك ئىنــسان ئىختىيارســىز مهجب
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 بولۇپ قالىدۇ دېگهن سۇئالدا كـۆپلىگهن كىـشلهر ههيـران

 . بولۇپ تۇرىدۇ

ــز دەيمىزكــى ــشى : بى ــا كىلى ــۇقتىن بارلىقق ــشنىڭ يوقل  ئى

ــڭ ــۈچ قۇدىرتىنى ــتۇرغان ك ــساندا ئورۇنالش ــڭ ئىن  ئالالهنى

 يهنـى بـارلىق نهتىـجه ۋە . ۋاستىسى ئـارقىلىق يارتىلغـان

ــۇقالرنى ســهۋەپ ۋ ــدەك، مهخل ــارقىلىق ياراتقان  ە ۋاســته ئ

ــۈچ ــساندىكى ك ــشنى  ئىن ــۇ ئى ــڭ ئ ــۇدرەت ئالالهنى  ق

 . يارتىشتىكى سهۋەبى ۋە ۋاستىسى بولىدۇ دېگهنلىكتۇر

ــىتىش ســۈپتىنى ــا تهســىر كۆرس ــساننىڭ قۇدىرتىغ  ئىن

 قوشقانلىق شېرىك كهلتۈرگهنلىك ئهمهس، بولمىسا بـارلىق

. لىدۇ سهۋەپلهرنى ئىسپاتالش شېرىك هىساپلىنىپ قا
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 تۈرلـۈك  ئۇنىڭدىن يامغۇر ياغدۇرۇپ تۈرلـۈك { : ئالاله

ــز ــۋىلهرنى چىقىرىمى ــدۇ، } مې ــراف ( دەي ــۈرە ئهئ   57  س

 ). ئايهت

 قـۇۋۋەتكه ئىـگه،  ئىنسان هۆر، ئىرادە قىلغـۇچى، كـۈچ

ــۇق ــان مهخل ــۈپهتته . پائالىيهتچ ــنداق س ــساننى مۇش  ئىن

 ئۇنــــداقتا ئىنــــساننىڭ . يــــاراتقۇچى ئالالهــــدۇر

ــان ــۈك پائالىيهتچـ ــڭ ئومۇمىيۈزلـ ــلهن ئالالهنىـ  لىغى بىـ

ــانلىغى ــۇچى ( پائالىيهتچ ــىدا ) قىلغ ــى ئوتتۇرس  ئىكهنلىك

 . زىددىيهت يوق

 ئىنساندا ئىختىيارلىق يوق دېگهن خاتـا ئهقىـدە بىـرەر

 جهمىيهتته تارقىلىـپ كهتـسه، تهبئـى هـالهتته هۆكـۈمران

ــى ــدۇ، ئۇنىڭغـــا خهلقلهرنـ كـــۈچلهرگه خىـــزمهت قىلىـ
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ــدۇ، ــسۇندۇرۇپ بېرىــ ــتۇرۇپ بويــ ــى سۇسالشــ  خهلقنــ

 نهسـىبىمىز .  " بوشاشتۇرۋېتىدۇ  مۇشـۇنداق ئىـكهن،  تهقدىر

 . دەيدىغان خاتا ئاڭنى تارقىتىدۇ "! مۇشۇنداق ئوخشايدۇ

 ئىنساندا ئىختىيـارلىق يـوق دەيـدىغان خاتـا ئهقىـدە،

 كىشلهردە رىئاللىققا بويسۇنۇش، ئهمهلىيهتـته يـۈز بهرگهن

 بۇ ئهقىدىـدىكى . تىدۇ خورلۇققا تهسلىم بولۇش ئېڭىنى تارقى

 كىشلهر ئۆزگىرىشكه ياكى ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇنمايـدۇ يـاكى

 ئىنساندا ئىـرادە . قارشى تۇرۇشقا كهسكىن ئىرادە باغلىمايدۇ

 ۋە قۇدرەت بار دەپ قارىغان كىـشى ئۆزگهرتىـدۇ ۋە قارشـى

 ئهمما  ئۆزىنى تهقدىر شـامال قوزغىغانـدا ئۇچـۇپ . تۇرىدۇ

ان كىــشىدە پاســاتچىلىققا كىتىــدىغان پهي دەپ قارايــدىغ
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 قارشى تـۇرۇش ئىرادىـسى يـاكى خورلـۇقنى ئۆزگهرتىـشكه

 . ئۇرۇنۇش ئىرادىسى تېپىلمايدۇ

 بىز نېمه ئىش قىالاليتۇق دېگهن پهتىۋانى پهيدا قىلىـپ،

ــئۇلىيهتتىن ــاقلىق ۋە مهس ــۇق، قورقۇنچ ــاجىزلىق، هورۇنل  ئ

ــۆز ــشلهر ئۆزلىرىنىــڭ مهســئۇلىيهتنى ئ ــلهن كى ــېچىش بى  ق

 بـۇالر . ئـېلىش مهسـئۇلىيتىدىن ئـارام تاپتۇرىـدۇ ئۈستىگه

 ســىلهر { : ئالالهنىــڭ بــۇ ســۆزىنى ئۇنتــۇپ قالغــان

 ئاراڭالردىكى زۇلۇم قىلغانالرنىـڭ بېـشىغا كـېلىش بىلهنـال

ــاال ــدىغان ب ــپ قالماي ــاقلىنىڭالر،  چهكلىنى ــازادىن س  ق

 ). ئايهت  25  سۈرە ئهنفال ( ، } ئالالهنىڭ ئازابى قاتتىقتۇر

 هدەنىيهتلىك كىشلهر، مۇسۇلمانالر ئارسـىدا بىلىملىك ۋە م

ئىنساندا ئىختىيـارلىق يـوق، ئىنـسان " تارقىلىپ كهتكهن
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 دېـگهن خاتـا " مهجبۇرى قانۇن نىـزام ئاسـتىدا ياشـايدۇ

ــم ــاق الزى ــى تۇرم ــدىگه قارش ــدە . ئهقى ــا ئهقى ــۇ خات  ب

 ئىنــساندىكى ئىجــادىيهت روهــى، قــاراملىق روهىنــى

 ىت بىـلهن رازى بولـۇش ئۆلتۈرىدۇ، ئىنساندا تۆۋەن شـارائ

ــى ــتىلىش روهىن ــا ئىن ــپ ، يوقۇرىغ ــدا قىلى ــى پهي  ئېڭىن

 . يوقتۇۋېتىدۇ

 ئىنسانغا ئىختىيـارلىق بهرمهيـدىغان، مهجبـۇرى نىـزام

 ئاستىدا ياشاشقا ئۈندەيدىغان ههر قانـداق خاتـا ئېقىمغـا

  ئىنـساننىڭ ئهركىـن، هـۆر، كـۈچ . قارشى چىقماق الزىـم

 قۇقى بار مهسـئۇل مهخلـۇق قۇۋۋەتكه ئىگه، ئىختىيارلىق هو

 ئىكهنلىكىنـى، ئۇنىــڭ شـامالدا ئۇچــۇپ كىتىــدىغان پهي

ئهمهســلىكىنى، دۇنيــا ۋە ئــاخىرەتته ئۇنىــڭ قىلغــان
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 ئىشلىرىدىن باشقىـسىنىڭ پايـدا يهتكۈزەلمهيـدىغانلىقىنى

 ئىالن قىلىش ئۈچۈن، ئىنساندا ئىختىيـارلىق يـوق، ئـۇ شـۇ

 هقىـدىنى رەت ئىشالرنى قىلىشقا مهجبۇر دەيـدىغان خاتـا ئ

 . قىلشىمىز الزىم

 ئىنـسان پهقهت ئۆزىنىـڭ ئىـشلىگهن { : ئالاله قۇرئانـدا

  39  سۈرە نهجـم ( دەيدۇ، } ئىشىنىڭ نهتىجىسىنى كۆرىدۇ

 ). ئايهت

 ۋە  ئاشۇرۋېتىش  چېكىدىن  مهسلىسىدە  تهقدىر

بىخهستهلىك قىلىشنىڭ پهيدا بولىشى
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ــۇ  خىـــل پىرقىلهرنىـــڭ  تهقـــدىر مهسىلىـــسدە خىلمـ

 گه كىـرگهن چېكىـدىن ئېـشىش ۋە بىخهسـتهلىك ئهقىدىسى

ــل ــۆت ئامى ــدىكى ت ــۇش تۆۋەن ــارەت بۇرۇل ــشتىن ئىب  قىلى

 : سهۋەبىدىن يۈز بهرگهن

 ئىالهـى سـۈپهتلهرگه بولغـان كـۆز قاراشـنىڭ : بىرىنچى

 : تارلىقى

 چېكىــدىن ئاشــۇرۋېتىش ۋە بىخهســتهلىك قىلىــشنىڭ

ــسى ئــالاله تائاالنىــڭ ــسپاتلىرىدىن بىرى ــى ئى  بىرىنچ

 . رىگه تـار كـۆز قـاراش بىـلهن قاراشـتا كۆرۈنىـدۇ سۈپهتلى

 چۈنكى ئىنساندا ئىختىيارلىق يوق دەپ قارىغۇچىالر؛ ئالاله

 تائاالنىڭ ئىرادىسىنىڭ ئومۇملىقى، قۇدىرتىنىڭ ئومۇملىقى،

مۈلكىنىـــڭ كـــاتتىلىقى، ئىالهلىقىنىـــڭ مـــۈكهممهللىكى،



70 

 كائىناتتىكى ههر بىر نهرسـىنى كـونتىرول قىلىـپ تۇرغـۇچى

ــر ئىكهن ــر نهرســىنىڭ ياراتقۇچىــسى، ههر بى  لىكــى، ههر بى

 نهرسىنى تهقدىر قىلغۇچى، ههر بىـر نهرسـىنى پىالنلىغـۇچى

 . ئىكهنلىكىگه قارىدى

ــڭ ــدە ئالالهنى ــڭ مۈلكى ــۇالر ئالالهنى ــدىن ئ ــۇ نۇقتى  ب

 ئىرادىسىسىز  ۋە بىۋاسـته قۇدىرتىـسىز بىـرەر ئىـشنىڭ يـۈز

 ن ئىـشالرنىڭ ئىنسانالر قىلىۋاتقـا . بىرىشىنى يىراق سانىدى

 گهرچه ئىنسانالرغا كۆچمه مهنىـسىدە نىـسبهت  ههممىسى

 . ئهمهلىيهتته ئالالهنىڭ ئىشىدۇر دەپ قاراشـتى  بىرىلسىمۇ

 بىراق بۇالر ئالالهنىڭ مۇكهممهل ئادىللىق، تولۇق هىكمهت

ــڭ ــارەت ئالالهنى ــسىدىن ئىب ــمهت ئىگى ــرى رەه  ۋە كهڭ

ــقه ــگه دىق ــر تهرپى ــوهىم بى ــان م ــۈپهتلىرىدىن بولغ ت س
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 ئالاله تائاال قانداقمۇ ئۆزى قىلغـان ئىنـسانالر . قىلىشمىدى

ــئۇلىيهتلىككه ــساننى مهس ــلهن ئىن ــشالر بى ــان ئى  قىلمىغ

 تارتسۇن؟ ئىنسانالر قىلمىغـان ئىـشالرغا قانـداقمۇ ئـۇالرنى

 ئهيىپلىــسۇن؟  بۇالرنىــڭ كــۆز قارىــشى بــويىچه بولغانــدا

 . هس ئىنسان تهقدىر قولىدىكى سايماندىن باشقا نهرسه ئهم

 بۇالر : ئىنساندا مۇتلهق ئىختىيارلىق بار دەپ قارىغۇچىالر

 ئالالهنىـــڭ ئـــادىللىقى، هـــېچ بىـــر مهخلۇققـــا زۇلـــۇم

 قىلمايدىغانلىقى، هېچ بىر مهخلـۇقنى قىلمىغـان  بىـر ئىـش

 بىلهن جازالىمايـدىغانلىقى، ئالالهنىـڭ ئههمىيهتـسىز بىـر

 ن ئىــشقا بــۇيرۇپ توســمايدىغانلىقى، ئىنــسانالر قىلىۋاتقــا

 ئىـشالرنى ئالالهنىــڭ يارتىـشىنىڭ مــۇمكىن ئهمهســلىكى،

ئىنسانالردىن سادىر بولۇۋاتقـان گۇنـاه ۋە خاتالىقالرنىـڭ
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 ئالالهنىڭ ئىرادىسى ۋە ئالاله تهرپىدىن سـادىر بولۇشـنىڭ

 چـۈنكى ئالالهنىـڭ . مۇمكىن ئهمهسلىك تهرپىگه قاراشـتى

 ل، قهبىه ئىشالرنى تهقدىر قىلىش ۋە ئىـرادە قىلىـشتىن ئادىـ

 . هىكمهتلىك ۋە رەهمىدىل ئىكهنلىك تهرپىگه قاراشتى

 بۇ خىل كـۆز قاراشـتىكىلهر، ئهگهر  بىـز ئـالاله تائاالغـا

 نىسبهتهن مـۇتلهق ئىـرادە، تولـۇق قـۇدرەتنى ئىـسپاتالپ

 قويساق، ئۇ ۋاقتىدا ئالاله تائاالنىڭ ئادالىتى ۋە هىكمىتىنى

 الرنىڭ چۈنكى ئىنسان بۇ . كهمسىتكهن بولىمىز دەپ قارايدۇ

ــايهت ــائهت ۋە جىن ــدە ئىت ــشىلىق ۋە ( نهزىرى ــى ياخ  يهن

ــانلىق ــۇ ) يام ــاال بۇنىم ــدۇر، ئــالاله تائ ــى ياراتقۇچى  ن

 ياراتمىغان، ئۇنىمـۇ ياراتمىغـان ۋە هـېچ بىرسـىنى ئىـرادە

. قىلمىغان
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 بۇالرنىڭ كۆز قارشىدا ئالاله تائاال مۆمىن بهنـدىللىرىگه

 رغىمۇ ئوخـشاش دۇنيادا نىئمهت ئاتا قىلغان بولسا كـاپىرال

ــان ــا قىلغ ــبهر . ئات ــسانالرغا پهيغهم ــالاله ئىن ــۈنكى ئ  چ

 ئهۋەتتى، ئىش قىلىش ئىمكانىيتىنى يارتىپ بهردى، بۇنىـڭ

 ئۆزى ئۆز ئىختىيارى بىلهن ئىمـان ئېيتىـپ ياخـشى ئىـش

 ئاۋۇ ئۆز ئىختىيارى بىلهن كاپىر بولۇپ يامان ئىـش . قىلدى

 ســۆيۈملۈك قىلــدى، ئــالاله ئىمــاننى بۇنىڭغــا ۋە ئۇنىڭغــا

 قىلغـان ۋە كۇفىرلىــق، پاســىقلىق، گۇنـا ئىــشالرنى يامــان

ــدى ــهتكهن ئى ــان . كۆرس ــالاله يام ــۆمىنلهر ئ ــراق م  بى

ــسا ــاپىرالر بول ــۆردى، ك ــان ك  كۆرســهتكهن نهرســىنى يام

. ئهكىسچه ئىش ئېلىپ باردى
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 بۇ ئارقىلىق بۇ خىل كۆز قاراشتىكى كىشلهر ئـالالهنى بىـر

 ە، قــۇدرەت ۋە يــارتىش تهرەپــته ئــاقالپ، مــۇتلهق ئىــراد

 . تهرەپتىن سهل قارىدى

ــڭ ــۈچىلهر؛ ئالالهنى ــوق دىگ ــارلىق ي ــساندا ئىختىي  ئىن

ــتى ــۈپتىگه قاراش ــك س ــڭ مۇكهممهللى ــۇتلهق . مۈلكىنى  م

ــۇق ۋە ــڭ ئۇلۇغل ــۈچىلهر؛ ئالالهنى ــار دىگ ــارلىق ب  ئىختىي

 . ماختاشقا سازاۋەرلىك سۈپتىگه قاراشتى

 ىق ۋە ماختـاش ئالاله تائاالغـا پادىـشاهل : ئهمهلىيهتته

 . مهنسۇپتۇر

 قارشىنىڭ : ئىككىنچى  كۆز  بولغان  ئۆزىگه  ئىنساننىڭ

: تارلىقى
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 بۇ ئامىل  بىرنىچى ئامىلغا مۇناسىۋەتلىك، چـۈنكى ) 1 (

 : كائىناتتا ئىككى خىل كۆرۈنۈش بار

ــۇ  ) 2 ( ــدۇ، ئ ــىرلىنىپ قالماي ــز تهس ــۇچى، ههرگى  قىلغ

 . ئالالهدۇر

 نهرسىلهر قىلىنغۇچى، ئۇ ههرگىز قىاللمايدۇ، ئۇ جانسىز 

 . ۋە شۇ مهنىدىكى  نهرسىلهر

 ئىنسان  بۇ ئىككـى خىلنىـڭ قايـسى بىرسـىگه نىـسبهت

 بېرىلىدۇ؟

 ئهمما ئالالهنىڭ ئادىللىقى، هىكمىتى، رەهمىتى ۋە زۇلۇم،

ــر ۋە ــى پىكى ــاك ئىكهنلىك ــشالردىن پ ــسىز ئى  ئههمىيهت

 تۇيغۇللىرىنى ئىگهللىۋالغان كىشلهر، ئىنساننى ئۆز ئىـشىدا

دىغان خالىس قىلغۇچى ئىتىبارى بىلهن قاراپ، تهسىرلهنمهي
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 ئىنسان ئۆز ئىشلىرىنى ئۆز ئىرادىـسى ۋە قـۇدىرتى  بىـلهن

 . يارتىدۇ دىيشىدۇ

 بۇالرنىڭ نهزىرىدە ئىنـسان ئـالاله ئىـرادە قىلمىـسىمۇ،

 ئۆزى ئىـرادە قىلغـان نهرسـىنى يـالغۇز قىالاليـدۇ، ئـالاله

ــدۇ، ئهگهر ــا ئاســىيلىق قىالالي ــسىمۇ ئالالهغ ــسان خالى  ئىن

 خالىــسا ئــۆزىنى ئــۆزى تــوغرا يولغــا باشــلىيااليدۇ يــاكى

 . ئازدۇرااليدۇ

ــسىنىڭ ــاتتىلىقى، ئىرادى ــشاهلىقىنىڭ ك ــڭ پادى  ئالالهنى

ــس ــر ۋە هى ــۇمىلىقى پىكى ــڭ ئوم ــۈرلىكى، قۇدىرتىنى  ئۆتك

ــساننى ــشلهر، ئىن ــكهن كى ــلهپ كهت ــۇللىرىنى ئىگهل  تۇيغ

 مهخلـۇق ئهسلىدە بىر ئىش قىاللمايدىغان تهسـىرلىنىدىغان

دەپ قارايـدۇ، ئىنـساننى سـايماننىڭ ئورنىـدىكى نهرسـه
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 ئۇالر ئىنساننىڭ ههركىتىنى دەرەخنىڭ لىڭـشىغان . دىيشىدۇ

 ههركىتىگه ئوخشاتتى، ئىنـسان بىـر ئىـشنى قىلـسا كـۆچمه

ــدۇ دەپ قارايــدۇ ــسىدە قىلى ــى . مهنى ــارقى ههر ئىككىل  يوق

 ن گورۇهتىكى كىشلهر بۇ مهسـىلىگه قـارىغۇ  كـۆزلىرى بىـله

 . قارىدى

 نورمال كۆز قاراشتىكىلهر ههر ئىككى ئىـشقا تـوغرا نهزەر

ــتى ــلهن قاراش ــىرلهنگۈچى . بى ــۇچى ۋە تهس ــسانغا قىلغ  ئىن

 ئىنسان ههقىقهتته ئىش قىلغـۇچى، . ئىتىبارى بىلهن قارىدى

 . تهسىر كۆرسهتكۈچى ۋە ئىرادىلىك مهخلۇقتۇر

 بىراق ئىنسان بىر ئىشالرنى قىاللىـشىدا  هېچقانـداق بىـر

ــتىن تهســىرلىنىپ قالماســتىن ئــالاله تهرپىــدىن  تهرەپ

. تهسىرلىنىدۇ
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 ئىنسان قىلغۇچى ۋە ئىرادە قىلغۇچىـدۇر، چـۈنكى ئـالاله

 . ئىنساننى شۇنداق ياراتتى

 قوبۇل : ئۈچىنچى  پارچىالپ  تىكىستلهرنى  مۇقهددەس

 : قىلىش

 يهنى بىر مهسىلىدە مۇقهددەس تىكىـستلهرنى پـارچىالش

 يهنه بهزىـسىنى تاشـالپ قويـۇش ياكى بهزىـسىنى ئېلىـپ

 . دىگهنلىكتۇر

 ههر بىر مهزههب يـاكى پىكىـر ئىگىـسى ئـۆز قارشـىنى

ــۇش ــاكى خوسۇســى ئويلۇن ــق، تهســىرلىنىش ي  دورىمۇچىلى

 ئانـــدىن مـــۇقهددەس . ســـهۋەبىدىن تـــۈزۈپ چىقىـــدۇ

 تىكىستلهرنى ئۆز پىكىرىنى جانالنـدۇرۇش ئۈچـۈن سـۆرەپ

دىغان تىكىـستلهر ئهگهر ئۆز پىكىرىگه زىـت كىلىـ . كىرىدۇ
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ــۇنى ــاكى ئ ــدۇ ي ــستلهرنى رەت قىلى ــسا، تىكى ــۇپ قال  بول

 . نورمالسىز ئىزاهاليدۇ

 ســـىلهر كىتاپنىـــڭ بىـــر قىـــسىم { : قۇرئـــان كهرىـــم

 ئههكاملىرىغا ئىشىنىپ، بىر قىـسىم ئههكـاملىرىنى ئىنكـار

 ). ئايهت  85  سۈرە بهقهرە ( دەيدۇ } قىالمسىلهر؟

 : چۈشهنچىلهرنى بهلگىلمهسلىك : تۆتىنچى

 چېكىــدىن ئاشــۇرۋېتىش ۋە بىخهســتهلىك قىلىــشنىڭ

 ئــالاله بهنــدىللىرىنىڭ گۇنــاهى ۋە قهبىــه : مىـساللىرىدىن

 ئىـشالرنى قىلىـشىنى خاالمـدۇ يـاكى خالىمامـدۇ؟ دېـگهن

 . سۇئالغا بولغان پوزسىيسى

 ئهگهر كۇپىرلىق، ئېزىش، زۇلۇم، پاساتچىلىق ئالالهنىـڭ

بـۇ ئالالهنىـڭ ئىرادىسى بىلهن بولغـان بولـسا، قانـداقمۇ
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ــلهن ئىــش قىلىــش، ســېخىلىق ۋە  ئــادىللىق، هىكــمهت بى

 رەهمىدىللىق سۈپىتى بىلهن ماس كىلىدۇ؟

 ئهگهر كۇپىرلىــق، پاســـىقلىق، ئاســىيلىق ئالالهنىـــڭ

 ئىرادىسىدىن خالى بولغان بولسا، بۇ قانـداقمۇ ئالالهنىـڭ

ــڭ ــارتىش ۋە  پهرماننى  ههمــمه نهرســىنىڭ پادىــشاهى، ي

 ان  نهرسـه بولىـدۇ، خالىمىغـان نهرسـه ئىگىسى، ئۇ خالىغ

 بولمايدۇ دېگهن سۈپىتىگه ماس كىلىدۇ؟

ــۇننى ــادىن كــۆپ مهزم ــر مهن  ئىخــتىالپ ئاساســهن بى

 ئىـشلهتكهنلىك ۋە چۈشـهنچىلهرنى  ئىپادىلهيدىغان سـۆز

 . ئىنچىكه ۋە تهپسىلى بهلگىلمهسلىكتىن كىلىپ چىققان

 چۈنكى ئىرادە دېگهن سۆز ئىككـى خىـل مهنـا بىـلهن

: ىستىمال قىلىنىدۇ ئ
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 بىر نهرسـىنى ياخـشى كـۆرۈش، ئۇنىڭـدىن رازى  ) 1 (

 . بولۇش ۋە ئۇنى بۇيرۇش ئۈچۈن كىتهرلىك بولغان ئىرادە

ــۇمى : ئىككىنچــى  ) 2 ( ــنىڭ زىــددىكى ئوم  مهجبۇرالش

 . ئىختىيارلىق مهنىسىدىكى ئىرادە

 ئېيىتقاندا  ئېلىپ  بىلهن  مهنا  بىرىنچى  دىنى " ئىرادە

 ئاتىل " ئىرادە  بولۇشىنى . ىدۇ دەپ  هاسىل  مهقسهتنىڭ  ئۇ

 قىلمايدۇ  ئالاله . تهلهپ  ئۇنى  بهزىدە  بهلكى

 قىلىدۇ،  ئىرادە  بولماي بهندىللىرىدىن  هاسىل  ئىش  ئۇ

 . ئهكىسچه ئىش پهيدا بولىدۇ

 ئـالاله سـىلهرگه ئاسـانلىقنى { : مىسالى، ئالاله قۇرئاندا

  185  سـۈرە بهقهر ( دەيدۇ } خااليدۇ، تهسلىكنى خالىمايدۇ

). هت ئاي
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 ئالاله سىلهرگه مۇشـهققهتنى خالىمايـدۇ، لـېكىن { : يهنه

 ( ئالاله شـۈكۈر قىلـشىڭالر ئۈچـۈن سـىلهرنى پـاك قىلىـشنى

 نېمىتىنى سـىلهرگه ) ئىسالم شهرىئىتىنى، بايان قىلىش بىلهن

 ). ئايهت  6  سۈرە مائىدە ( دەيدۇ } تامامالشنى خااليدۇ

 بولـۇش " ئىرادە ئىككىنچى مهنا بىلهن ئېلىپ ئېيىتقاندا

 بۇ مهقسهتنىڭ هاسىل بولۇشـىنى . دەپ ئاتىلىدۇ " ئىرادىسى

 ئالاله خالىغان : " تهلهپ قىلىدۇ، مۇسۇلمانالر بۇ توغرىسىدا

 . دەيدۇ " نهرسه بولىدۇ، خالىمىغان نهرسه بولمايدۇ

 ئىككــى ئىرادىنىــڭ ئارســىدىكى پهرق ئاشــكارا بولــسا

 : مۇنداق دىيهلهيمىز

 ىشالرنى قىلىشىنى بىرىنچـى ئالاله بهندىلىرىنىڭ گۇناه ئ

چۈنكى ئـالاله . بىلهن خالىمايدۇ ) يهنى دىنى ئىرادە ( مهنا
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 بولۇشـىغا . پاساتچىلىقنى خالىمايـدۇ  بهنـدىلىرىنىڭ كـاپىر

 رازى بولمايدۇ، يامان ئىشالرغا بۇيرۇمايدۇ، يامان ۋە قهبىه

 شۇنىڭ ئۈچـۈن بىـر بۆلـۈك . ئىشالرنى ئالاله يامان كۆرىدۇ

 . ، ئۇ ئىشالرنى قىلىشتىن ئاگاهالندۇردى ئىشالرنى چهكلىدى

 يهنـى بولـۇش ( ئهمما ئىرادە ئىككىنچـى مهنـا بىـلهن

 بىلهن بولغاندا ، كائىناتتىكى ههممه نهرسـىنىڭ ) ئىرادىسى

 . ئالالهنىڭ هۆكۈمرانلىقىغا بويسۇندىغانلىقىدا شهك يوق

 : بۇ مهنا توغرىسىدا ئالالهنىڭ مۇنۇ سۆزى كهلگهن

ــالاله مهن ســىلهرگه نهســىه { ــسام، ئ  هت قىلمــاقچى بول

 سىلهرنى گۇمراه قىلماقچى بولسا، ئۇ چاغدا مېنىڭ سـىلهرگه

 سـۈرە ( ، } قىلغان نهسىهىتىمنىڭ سىلهرگه پايدىسى بولمايـدۇ

). ئايهت  34  هۇد
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 ئۇنىڭ { : يهنه  بولسا،  قىلماقچى  هىدايهت  كىمنى  ئالاله

 ئاچىدۇ  ئۈچۈن  ئىسالم  قهلبىنى ( كۆكسىنى  ئۇنىڭ  يهنى

 بېرىدۇ ئىمانغا  ئازدۇرماقچى ). كېڭهيتىپ  كىمنى  ئالاله

 تارايتىۋېتىدۇكى،  شۇنچه  كۆكسىنى  ئۇنىڭ  ئىمان ( بولسا،

 ئۇنىڭغا گويا ئاسمانغا چىقىشتىنمۇ قىيىن تۇيۇلىدۇ، ) ئېيتىش

 سۈرە ( ، } ئىمان ئېيىتمىغانالرنى ئالاله مۇشۇنداق ئازاپاليدۇ

 ). ئايهت  125  ئهنئام

 : مۇالهىزە

 لهن بايان قىلىنغان ئىـرادە ئىـسپات ۋە بىرىنجى مهنا بى

 هـالهتته ئوچـۇق خهۋەر ) ئوبىكتىپ ۋە سـوبىكتىپ ( نهفى

. سۈرتىدە كهلدى
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 ئهمما بولۇش مهناسـى بىـلهن كهلـگهن ئىـرادە شـهرت

 سىيغىسى بىلهن كهلدى،  شهرت سىيغىسى  چوقۇم بولۇشـنى

 . تهلهپ قىلمايدۇ

 : چېكىدىن ئېشىپ كهتكهن سوپىالرنىڭ ئازغۇنلىقى

 بىر قىسىم توغرا يولدىن ئازغـان كىـشلهر ئىـرادە، ئـالال

 ئــالاله ئىــرادە قىلغــان نهرســىنى ئــالاله  ئىـرادە قىلغــان

 نهرسـىدە رازى بولۇشــنى ۋە  تالاليـدۇ ۋە ئـۇنى بۇيرۇيـدۇ

 . بۇيرۇشنى تهقهززا قىلىدۇ دەپ خىيال قىلىشىدۇ

 ئالالهنىڭ گۇناه ئىشالرغا رازى بولمايـدىغانلىقى ۋە ئـۇ

گۇنـاه ئىـشالر . غا بۇيرۇمايدىغانلىقىـدا شـهك يـوق ئىشالر



86 

ــدۇ، ــادىر بولى ــلهن س ــسى بى ــساننىڭ ئىرادى ــالغۇز ئىن  ي

 ئالالهنىڭ  ئىرادىسىنىڭ بۇنداق ئىـشالردا ئاالقىـسى يـوق

 . دەپ قارشىدۇ

 ئهمهلىيهتته ئىرادە بىلهن بۇيرۇش ئارلىقىـدا چېتىـشلىق

 ( چۈنكى ئـالاله بهزىـدە بىـر ئىـشنى ئىـرادە قىلىـدۇ . يوق

 بولۇشىنى ئىرادە قىلغانـدەك  بىـراق ئـۇ ) كاپىرالرنىڭ كاپىر

 . ئىشقا بۇيرۇمايدۇ

 كاپىرالرنىــڭ مۇســۇلمان بولۇشــىنى ( بهزىــدە بۇيرۇيــدۇ

 . بىراق ئىرادە قىلمايدۇ ) بۇيرۇغاندەك

 شۇنداقال كۆپلىگهن سوپىالر ئېزىپ كهتتى، بـۇالر ئىـرادە

 ۇش ۋە رازىلىق ۋە مـۇههببهتنى تهقهززا قىلىـدۇ، كـاپىر بولـ

ــلهن ــسى بى ــڭ ئىرادى ــش ئالالهنى ــشالرنى قىلى ــا ئى گۇن
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 بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇ ئىش ئالالهغا نىـسبهتهن سـۆيۈملۈك

 ئىشتۇر، بىزنىڭ ئۇ ئىشقا رازى بولۇشىمىز ۋە ئۇنىڭغا قارشـى

 . چىقماسلىقىمىز الزىم دىيشىدۇ

 كاپىر ياكى پاسىق ئىنسان كـاپىر بولـۇش : بهزى سوپىالر

 رنى قىلىش ئارقىلىق ئالالهغا ئىتـائهت ياكى پاسىقلىق ئىشال

 قىلدى، گهرچه ئۇ ئالالهنىڭ ئهمىـرگه خىالپلىـق قىلـسىمۇ،

 ئالالهنىڭ ئىرادىسىگه مۇۋاپىق ئىـش قىلغـان بولىـدۇ، ئـۇ

 كائىناتتىكى ئالالهنىڭ ئىرادىسىنى ئىجرا قىلىدۇ، ئىرادىنـى

 ئىجرا قىلغانلىق بۇيرۇقنى ئىجرا قىلغانلىققا ئوخـشاش، ههر

 . دەپ قارشىدۇ ! لىسى ئىتائهت هىساپلىنىدۇ ئىككى

ــگهر ۋە ــا، زۇم ــوپىالر زالىمالرغ ــۇ س ــۈن ب ــۇنىڭ ئۈچ  ش

ــۇالر ــدۇ، ب ــۈچلهرگه قارشــى چىقماي ــم : " مۇســتهبىت ك كى
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 كۆزى بىلهن قارىسا ئۇالرغا غهزەپ " شهرىئهت " خهلقلهرگه

 كۆزى بىلهن قارىسا ئۇالرغا " ههقىقهت " قىلىدۇ، كىم ئۇالرغا

 . دەيدۇ "! الاليدۇ ئۆزرە  بايان قى

 شـۇ : ئۇالرغا ئۆزرە قويۇلىدۇ، چۈنكى ئـۇالر بىرىنچىـدىن

 ئـۇالر ئالالهنىـڭ : ئىشنى قىلىشقا مهجبـۇر، ئىككىنچىـدىن

 مانـا بـۇ . ئىرادىسى ۋە ئۇالردىكى قۇدىرىتىنى ئىجرا قىلىدۇ

 ". ههقىقهت " سوپىالرنىڭ نهزىرىدىكى

 بۇ پىكىر خهلق ئاممىسىدا كهڭـرى تارقىلىـپ كهتـكهن،

 گهر سىز ئۇالرنى جهمىيهتنى ئىـساله قىلىـش، ئىـسالهات ئه

 ئالالهنىڭ ئىرادىـسى : ئېلىپ بېرىشقا چاقىرسىڭىز ئۇالرنىڭ

! مۇشۇنداق ئىكهن، دەپ جاۋاپ بهرگهنلىكىنى ئاڭاليسىز
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 چـۈنكى . بۇ ئاڭ، پىكىر ئىسالم دىنىغـا زىـت پىكىـردۇر

ئىسالم دىنى كاپىرالر ۋە پاسـىقالر قارشـى چىقىـش، ناچـار

ــشكه ئىل ــلهن ئۆزگهرتى ــتىالر بى ــل ۋاس ــى ههر خى  لهتلهرن

ــۇيرۇدى ــۇك . ب ــسا ش ــۈز بىرىۋات ــۇم ي ــش ۋە زۇل ــار ئى  ناچ

 تۇرغــانلىق دۇنيــا ۋە ئــاخىرەتته ئالالهنىــڭ ئازابىغــا

 . يولۇقۇشنىڭ ئىللىتىدۇر

 تهقدىر ۋە سهۋەپ

ئالاله ههممه نهرسىلهرنى بىلهتتى، : تهقدىرنىڭ مهنىسى

 . رىشتىن ئىلگىرى ئىرادە قىلـدى ئالاله ئۇ نهرسىلهرنى يۈز بې

 ئۇنــداقتا ئــۇ ئالالهنىــڭ ئىلمــى ۋە ئىرادىــسىگه بىنــائهن

مۇنداق دېگهنلىك غايه ۋە نهتىجىـگه . شهكسىز يۈز بېرىدۇ
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 يهتكۈزىـــدىغان ســـهۋەپ ۋە ئۇســـۇلالرنى تاشـــلىۋىتىش

 دېگهنلىك بوالمدۇ؟ چۈنكى ئالاله تهقـدىر قىلغـان نهرسـه

 هقدىرىگه هېچ بىـر نهرسـه ئهمهلى يۈز بېرىدۇ، ئالالهنىڭ ت

 . قارشى تۇرالمايدۇ

 ئهگهر ئالاله كىسهلنىڭ ساقىيشىنى تهقدىر قىلغان بولسا،

 ئــۇ دوختۇرغــا كۆرۈنــسۇن يــاكى كۆرۈنمىــسۇن يــاكى دارا

 . يىسۇن ياكى يىمىسۇن چوقۇم ساقىيىدۇ

 ئهگهر ئهسكهرلهرنىڭ غهلبه قىلىـشىنى  تهقـدىر قىلغـان

 ولـسىمۇ مهغلـۇپ بولىـدۇ بولسا، تولۇق تهييارلىق قىلغان ب

ــشىدۇ ــال قىلى ــشلهر خىي ــدىرگه . دەپ بهزى كى ــۇالر تهق  ب

 سـهۋەپ  نهتىجه بهلگىلىنىپ بولغانلىقى ئۈچۈن  ئىشىنىش

قوللۇنۇشقا زىت كېلىدۇ دەپ قارشىدۇ،
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 تهقدىرنىڭ مهنىـسىنى تـوغرا چۈشـهنمىگهنلىكتىن  بۇالر

 سىز يوقۇرقىدەك خاتاالشتى، بۇالر، ئالاله نهتىجىلهرنى سهۋەپ

 ۋە مۇقهددىمىسىز تهقدىر قىلىدۇ دەپ ئويلىشىدۇ، بۇ ئوچۇق

 . خاتالىقتۇر

 چۈنكى ئالاله نهتىجه بىلهن سـهۋەپنى، نهتىـجه بىـلهن

 چــۈنكى تهقــدىر . مــۇقهددىمىنى تهڭ تهقــدىر قىلىــدۇ

 ئالهمدىكى بارلىق پهيدا بولغۇچى نهرسـىلهرگه چېتىـشلىق

 ېچىــپ ئالالهنىـڭ بىلىــشىدىن هـېچ بىــر نهرسـه ق . بولىـدۇ

 كىتهلمهيدۇ، ئهگهر ئـالاله كىـسهلنىڭ ساقىيـشىنى تهقـدىر

 قىلسا، ساقىيىش نهتىجسىنىڭ ئـۆزىنىال  تهقـدىر قىلمايـدۇ،

ــشىنى يــاكى  بهلكــى ئۇنىــڭ مــۇئهييهن دورىالرنــى ئىچى

مۇئهييهن تاماقتىن ساقلىنىشنى ياكى مـۇئهييهن بىـر خىـل
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 ئالالهنىـڭ قـانۇنى  . ئادەتنى قوللۇنۇشنى تهقـدىر قىلىـدۇ

 . سهۋەپ ئارقىلىق كسهلدىن ساقىيىدۇ  بويىچه

ــاكى ســاق ــسهلنىڭ ئۆلۈشــىنى ي ــر كى ــالاله بى  ئهگهر  ئ

 كىشىنىڭ كىسهل بولۇشـىنى تهقـدىر قىلـسا، ئـالاله تائـاال

ــدۇ، ــدىر قىلى ــرلىكته تهق ــلهن بى  ئىــشالرنى ســهۋەپلىرى بى

 . ههممىسى تهقدىرنىڭ قاتارىغا كىرىدۇ

 تهقدىرىـدۇر، نهتىجه ياكى قىلىنغـان ئىـش ئالالهنىـڭ

 . شۇنداقال سهۋەپ قىلىشمۇ ئالالهنىڭ تهقدىرىدۇر

 سـۈرىيهگه ) ئالاله ئـۇ كىـشىدىن رازى بولـسۇن ( ئۆمهر

 ئـۇ سـهپهر جهريانىـدا سـۈرىيهگه ۋابـا . كىتىۋاتقان ئىدى

 كىسىلىنىڭ تارقاپ كهتكهنلىگىنى بىلىپ، سۈرىيهگه بارماي

نـامىلىق قايتىپ كىتىشنى قارار قىلغان چاغدا ئهبۇ ئۇبهيدە
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ــاهابه ــر س ــرى : " بى ــڭ ئهمى ــى مۆمىنلهرنى ــڭ ! ئ  ئالالهنى

ــاقچىمۇ؟ ــدىن قاچم ــۆمهر " تهقدىرى ــدە ئ  ههئه، :" دېگهن

 " ئالالهنىڭ تهقدىرىـدىن ئالالهنىـڭ تهقـدىرىگه قـاچىمىز

 . دەپ جاۋاپ بهرگهن

 ۋابا كىسىلى ئالالهنىـڭ تهقـدىرى بىـلهن يـۈز بهرگهن،

 . ر ئۇنىڭدىن ساقلىنىشمۇ ئالالهنىڭ تهقدىرىدۇ

 :" ئۆمهر ئۇنىڭغا بىر مىسال كهلتۈرۈپ مۇنداق دېـگهن

 ئهگهر سىنىڭ تۆگىللىرىڭ بولۇپ، مـۇنبهت زېمىـن بىـلهن

 چۆپلۈك  قۇرغاق قاقاسلىق زېمىنىڭ بولسا، تۆگىلهرنى ئوت

 زېمىندا باقساڭ ئالالهنىڭ تهقدرى بىلهن باققان بولىـسهن،

ــڭ ــساڭمۇ ئالالهنى ــدا باق ــلىق زېمىن ــاق قاقاس  ئهگهر قۇرغ

ــدە، ــسهن؟ دېگهنـ ــان بولمامـ ــلهن باققـ ــدىرى بىـ تهقـ
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ــدە ــۇنداق :" ئهبۇئۇبهي ــل " ش ــپ قايى ــاۋاپ بىرى  دەپ ج

 . بولغان

 ئالالهنىڭ تهقدىرى ههقىقهت، ئالالهنىڭ تهقدىرى ئىجرا

 بولىـدۇ، بىــراق ئــۇ تهقـدىر ئــالاله كائىناتنىــڭ نىزامىنــى

 تۇرغۇزغان قانۇنى، هاياتلىقنىڭ نىزامـى تۈزلۈشـى ئۈچـۈن

 ياراتقان سهۋەپلهر ئارقىلىق ئىجـرا بولىـدۇ، قـانۇن ئالاله

 بىــلهن ســهۋەپلهر ئالالهنىــڭ ئومــۇمى تهقدىرىــدىن

 . پارچىالنمايدىغان بىر قىسمىدۇر

 تهقدىر ۋە ياخشى ئهمهل

ــشالرنى ــائهت ۋە ياخــشى ئى ــشىنىش، ئىت ــدىرگه ئى  تهق

ــگهن ۋە ــدىن بىل ــالاله ئهزەل ــدۇ، ئ ــت كىلى ــشقا زى قىلى



95 

ــۇزدا بهلگىله ــدۇ، لهۋهۇلمههپ  نــگهن نهرســه شهكــسىز بولى

 ئۇنداق بولمىسا ئالالهنىڭ ئىلمى بىلمهسلىك بولۇپ قالىـدۇ

 . دېگهن كۆز قاراش خاتالىقالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر

ــۆمهر ــاپ ( ئهگهر ئ ــى خهتت ــدا ) ئىبن ــڭ ئىلمى  ئالالهنى

ــسىز ــۇ بهخىت ــسا، ب ــدىن بول ــسىز ۋە دوزاخ ئههلى  بهخىت

 ئههلىـگه كۈنلهرنىڭ بىرىدە بهخىتلىـك بولـۇپ، جهنـنهت

 . ئۆزگىرىپ قالمايدۇ

 بهخىتلىـك ) پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ( ئهگهر مۇههممهد

 بولۇپ جهننهت ئههلىدىن بولسا، ئـۇ كۈنلهرنىـڭ بىرىـدە

 . بهخىتسىز بولۇپ، دوزاخ ئههلىگه ئۆزگىرىپ قالمايدۇ

 شۇنىڭ ئۈچۈن، بهخىتلىك كىـشى ئاپىـسىنىڭ قورسـىقىدا

پىـسىنىڭ  قورسـىقىدا بهخىتلىك بولغىنى، بهخىتسىز كىشى ئا
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 بولغىنىدۇر  . بهخىتلىك بهخىتسىز بولۇپ قالمايـدۇ . بهخىتسىز

 . شــۇنداقال  بهخىتــسىز كىــشى بهخىتلىــك بولــۇپ قالمايــدۇ

ــشنىڭ ــۆزىنى چارچىتىـ ــشنىڭ، ئـ ــداقتا  ئهمهل قىلىـ  ئۇنـ

 هېچقانداق پايدىسى يوق، چۈنكى تهقدىردە بهلگىلهنگىنى

 . شهكسىز شۇنداق بولىدۇ دىيىلمهكته

 ۆز قاراش  قاتتىق نادانلىق ۋە ئېغىـر ئېـزىش بىـلهن بۇ ك

 يهكۈنلهنگهن كۆز قاراشتۇر، بۇ كۆز قاراش ئىككى تهرەپتىن

 : خاتادۇر

ــىلهرنىڭ : بىرىنچــــى ــڭ  بىلىــــشى نهرســ  ئالالهنىــ

 ئهمهلىيهتتىكى ئههۋالغـا ئاالقىـدار، شـۇنداقال ئـالاله ئـۇ

 چۈنكى . ئىشالرنى ئۆز پىتى يېزىپ قويىدۇ ۋە تهقدىر قىلىدۇ

ئـالاله تائـاال ئىـشالرنىڭ . بىلىش مهلۇماتقا مـاس كىلىـدۇ
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 سهۋەپلىرى بىلهن بولدىغانلىقىنى يېزىپ قويدى ۋە تهقـدىر

 چۈنكى بۇ ئهمهلىيهت، كىـم، ئـالاله نهتىجىلهرنـى . قىلدى

 مۇقهددىمىسىز، سـهۋەپلىك قىلىنغـان ئىـشالرنى سهۋەپـسىز

 ت چاپلىغـان تهقدىر قىلىدۇ دەپ ئويلىسا، ئالالهغا تـۆهمه

 . بولىدۇ

 ئالاله، بىر ئىنساننىڭ ئىمان كهلتـۈرۈپ، ياخـشى ئىـش

ــلهن جهنــنهتكه ــتلىكلهر بى  قىلىــپ، شــۇ ســهۋەپلىك بهخى

ــپ، ــشالرنى قىلى ــان ئى ــڭ يام ــدىغانلىقىنى، پاالنىنى  كىرى

 چهكلهنگهن ئىشالر بىلهن شۇغۇللۇنۇپ بهخىتسىزلهر بىـلهن

 خېـنىم بىـلهن دوزاخقا كىرىدىغانلىقىنى، پاالنىنىڭ پـاالنى

توي قىلىدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ باال يـۈزى كۆرىـدىغانلىقىنى،
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 پاالنىنىڭ كۆچهت تىكىپ مىۋېسىنى تىيىدىغانلىقىنى بىلىپ

 . ، ئۇنى لهۋهۇلمههپۇزغا يېزىپ قويىدۇ

ــدىر ــم تهق ــى ئىكهنلىكى ــنهت ئههل ــڭ جهن ــم؛ مېنى  كى

 قىلىنغان، شۇنىڭ ئۈچۈن مهن ئهمهل قىلمىساممۇ بهخىتلىك

 هننهتكه كىرىمهن دەپ ئويلىسا، ئالالهنىڭ بىلىشى بولۇپ ج

 . ۋە تهقدىرىگه زىت بولىدۇ

ــا ــالاله ماڭ ــۇپ، ئهگهر ئ ــااليلۇق؛ ئهگهر بىرســى قوپ  ئ

 پهرزەنت تهقدىر قىلغـان بولـسا ئىـدى، تـوي قىلمىـساممۇ

 پهرزەنــت يــۈزى كــۆرىمهن دەپ ئويلىــسا، ئــۇ نــادان ۋە

 غا پهرزەنت ئهخمهقلىق قىلغان بولىدۇ، چۈنكى ئالاله ئۇنىڭ

 تهقدىر قىلغان بولسا، ئۇ پهرزەنتنى سـهۋەبى بىـلهن بىـرگه

ــدى ــدىر قىل ــدىر . تهق ــى، تهق ــان پهرزەنتن ــدىر قىلىنغ تهق
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 قىلىنغان سهۋەپسىز كـۈتكهن ئىنـسان ئهخـمهق ۋە تـوغرا

 . يولدىن ئازغان ئىنساندۇر

 بىر نهرسه ئۇقۇلۇپ ۋە يېزىلىپ، ههمـدە شـۇ : ئىككىنچى

 رىلـسه، يېزىـپ قويغـانلىق شـۇ نهرسـه ههققىـدە خهۋەر بې

 سـهۋەپ ۋە . نهرسىنىڭ ئهمهلى بولۇشىدا كۇپـايه قىلمايـدۇ

 . ئامىلالردىن بىهاجهت بولۇشنى تهقهززا قىلمايدۇ

 چۈنكى بىلىش هېلقى مهلۇملۇق بولغان ئىـشنىڭ پهيـدا

 بهلكـى . بولۇشىنى كهلتۇرۈپ چىقىرىدىغان سهۋەپ ئهمهس

 . ئهمهلىيهتتىكى نهرسىگه ماس كىلىشتۇر

ــته خهۋەر ــۇ ههق ــش ۋە ئ ــشالرنى بىلى  كىلهچهكتىكــى ئى

 بېرىش، ئۆتمۈشنى بىلىش ۋە ئۇ ههقـته خهۋەر بهرگهنلكـكه

چۈنكى بىزنىـڭ بىـزدىن ئىلگىـرى يـۈز بهرگهن . ئوخشاش
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 ئىشالرنى بىلىشىمىز ۋە ئۇ ههقته خهۋەر بىرشىمىز ئاسـمان ۋە

 زېمىندەك بىـز پهيـدا بولۇشـتىن ئىلگىـرى پهيـدا بولغـان

 بهلكى ئالالهنىڭ ئىـسىم . نى بىلشىمىزگه ئوخشاش نهرسىلهر

 بۇ بىلىشنىڭ هېلقـى . ۋە سۈپهتلىرىنى بىلگىنىمىزگه ئوخشاش

 . مهلۇملۇق نهرسىنى پهيدا قىلىشتا هېچقانداق تهسىرى يوق

 بۇ ئـارقىلىق؛ بهخىتلىـك ئىنـساننىڭ بهخىتـسىز بولـۇپ

 قالمايـــدىغانلىقىنى، بهخىتـــسىزنىڭ بهخىتلىـــك بولـــۇپ

 بىــراق ئــالاله بىــر . لىقىنى ئوچۇقالشــتۇرااليمىز قالمايــدىغان

 ئادەمنىڭ بهخىتلىك بولۇشىنى تهقـدىر قىلغـان بولـسا، ئـۇ

 ئىنـسان ئــالاله بهخىتلىــك  بولۇشـىنىڭ  ســهۋەبى قىلغــان

 بهخىتـسىز ئـادەم . ئىشالرنى قىلىش بىلهن بهخىتلىك بولىدۇ

ئالاله بهخىتسىزلىكنىڭ ئـامىللىرى ۋە سـهۋەپلىرى قىلغـان



101 

ــشالرن ــدۇ ئى ــسىز بولى ــلهن بهخىت ــش بى ــدىرگه . ى  قىلى  تهق

 تــاينىۋېلىش، تىگىــشلىك ئىــشالرنى قىلماســلىق بهخىتــسىز

 . بولۇپ قېلىشنىڭ ئامىللىرىنىڭ قاتارىدىندۇر

 ههدىس بايـان ) ئالاله ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن ( ئهلى

 : قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

 بىز بىر جىنازىنى دەپنه قىلىش بىلهن مهشـغۇل ئىـدۇق، "

 ۋاقىتتـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم كىلىـپ قېـشىمىزدا شۇ

 :" ئولتۇردى، ئۇ كىچىك بىر تايـاقنى يهرگه نوقـۇپ تـۇرۇپ

 ههر بىرىڭالرنىڭ جهننهتكه ياكى دوزاخقـا كىـردىغىنىڭالر،

 شۇنداقال بهخىتلىـك يـاكى بهخىتـسىز بولۇشـۇڭالر تهقـدىر

 ئــى ئالالهنىــڭ : دىــدى، بىــر ئــادەم قوپــۇپ " قىلىنىــدى

ــ ــېمه ! رى پهيغهمبى ــۇنىڭدا ن ــپ، ش ــدىرگه تهن بىرى تهق
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ــشنى ــۆرۈپ، ئهمهل قىلىـ ــۇنى كـ ــسا شـ ــان بولـ  يېزىلغـ

ــسا ــك بول ــم بهخىتلى ــزدىن كى ــۈنكى بى ــلىمايلىمۇ؟ چ  تاش

 بهخىتلىك ئادەملهرنىڭ ئىشىنى قىلىدىكهن، كىم بهخىتـسىز

 بولسا بهخىتسىز ئادەملهرنىڭ ئىشىنى قىلىدىكهن دېگهندە،

 ئىنـسانالرنىڭ ئهمهللىـرى ئهمما بهخىتلىك كىشلهرگه " ئۇ

 ئاسانالشتۇرۇلۇپ بېرىلىدۇ، بهخىتسىز ئادەملهرگه بهخىتـسىز

 دەپ " ئادەملهرنىڭ ئهمهللىرى ئاسانالشتۇرۇلۇپ بېرىلىـدۇ

 پـۇل مېلىنـى ئالالهنىـڭ رازلىقـى ( { : بۇ ئايهتنى ئوقـۇدى

 كهلىــمه ( ســهرپ قىلغــان، تهقۋادارلىــق قىلغــان، ) ئۈچـۈن

 ادەمگه كهلسهك، ئۇنىڭغا بىـز تهستىق قىلغان ئ ) تهۋهىدنى

 ياخــشلىق يــولىنى مۇيهســسهر قىلىــپ بېرىمىــز، بېخىللىــق

ئـــۆزىنى بىهـــاجهت ) ئالالهنىـــڭ ســـاۋابىدىن ( قىلىـــپ،
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 هىساپلىغان، كهلىمه تهۋهىـدنى ئىنكـار قىلغـان ئـادەمگه

 ( ، } كهلسهك، ئۇنىڭغا يامان يولنى مۇيهسسهر قىلىپ بېرىمىز

 ). ئايهت  10 ~ 5  سۈرە لهيل

 ئـى :" نى هۈسهيىن بايان قىلغان بىر ههدىـسته ئىمران ب

 جهننهت ئههلى، دوزاخ ئههلىدىن ! ئالالهنىڭ پهيغهمبىرى

 دېــدى، ئانــدىن " ههئه : " بىلىنىــدىمۇ؟ دەپ ســورالغاندا

 ئۇنـداقتا نـېمه ئۈچـۈن ئهمهل قىلمىـز؟ دېگهنـدە، : ئـۇالر

 ههر بىرســى :" پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم جــاۋاپ بىرىـپ

 . دېگهن " ۈچۈن مۇيهسسهر قىلىنغاندۇر يارتىلغان نهرسه ئ

ــى ــۇ ئهمهلن ــان، ئ ــپ بولغ ــدىر بهلگىلىنى ــمهك تهق  دى

 توسمايدۇ، تهقدىرگه تاينىۋېلىشنى ۋاجىپ قىلمايدۇ، بهلكى

چـۈنكى . تىرشىشنى ۋە كۆپ خىزمهت قىلىشنى ۋاجىپ قىلىدۇ
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 هېچ بىـر مهخلـۇق ئۆزىنىـڭ بهخىتلىـك يـاكى بهخىتـسىز

 . يارتىلغىننى بىلمهيدۇ

 تهقدىر قىلىنغان نهرسىگه ئىمكـانىيهت يارتىـپ ئىنسان

 بهرگهن سهۋەپ ئارقىلىق ئىرشـهلهيدۇ، ئهگهر ئـۇ سـهۋەپ

 قىلسا، سهۋەپ ئۇنىى تهقدىر تهقـدىر قىلىنغـان نهتىجىـگه

 . يهتكۈزىدۇ

ــى ــرى يېزىلغىن ــشى : ئىلگى ــساننىڭ ياخ ــك ئىن  بهخىتلى

ــدىغانلىقى، ــك بولى ــلهن بهخىتلى ــش بى ــى قىلى  ئهمهللهرن

 نـساننىڭ يامـان ئهمهللهرنـى قىلىـش بىـلهن بهخىتسىز ئى

 بهخىتسىز بولىدىغانلىقى يېزىلغان، بىرىسى يېزىلىـپ، يهنه

. بىرسى يېزىلماي قالغان ئىش يوق
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 بۇيرۇلغان ئىشالرنى قىلىش، چهكلهنگهن ئىشالردىن قول

 تارتىش بهخىتنى قولغا كهلتۈرگىلى بولىدىغان سهۋەپلهرنىڭ

 بهخىتنىـڭ ۋە بهخىـت جۈملىسىدىندۇر، يېزىلغـان تهقـدىر

 ســائادەتنى قولغــا كهلتــۈرگىلى بولىــدىغان ئهمهللهرنىــڭ

 . يىغىندىسىدۇر

 ئهگهر ئىنسان ئىلگىرى يېزىلغـان تهقـدىرگه تايىنىـپ،

 بۇيرۇلغــان ئىــشالرنى قىلمىــسا، بهخىتــسىز بولۇشــنىڭ

 يىمهيـمهن، ئىچمهيـمهن، : بۇنداق ئويالش . سهۋەبىدىندۇر

 ىچمىـسهممۇ تويۇشـنى ۋە چۈنكى ئالاله ماڭا يىمىسهم ۋە ئ

 ئۇسسۇزلۇققا قېنىشنى تهقدىر قىلدى دېگهنگه ئوخشاش بىـر

. ئىش
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 تاينىمهن دېگهن ئىنسان ئۆزىنىڭ  تهقدىردە يېزىلغىنىغا

 بهخىتلىـــك يـــاكى بهخىتـــسىز دەپ يېزىلغـــانلىغىنى

 . لهۋهۇلمههپۇزدىن كۆرۈپتىمۇ ياكى بىلىپتىمۇ؟

 بهخىتلىك ئىنسانالرنىڭ بهخىتلىك بولۇشى ئۈچۈن ئالاله

 بولۇشقا سهۋەپچى بولىدىغان بىر بۆلۈك ئىشالرغا بـۇيرۇدى،

 بهخىتسىزلىككه سهۋەپچى بولىدىغان بىر بۆلۈك ئىـشالردىن

 بهخىت يولىنى ۋە بهخىتسىزلىك يولنى كۆرسىتىپ . چهكلىدى

 قويدى، بىراق هېچ بىـر ئىنـساننى مـۇئهييهن بىـر ئىـشنى

 . قىلىشقا مهجبۇرلىمىدى

ــشنى قى ــگهن ئى ــى چهكلهن ــالاله مېن ــۇرۇپ، ئ ــپ ت  لى

مۇشــۇنداق بهخىتــسىزالر قاتارىـــدىن تهقــدىر قىلىـــپ
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 قايـسى يـولنى . قويۇپتىكهن دېگهن سۆز ئهقلىغا سىغامدۇ؟

 . تالالش سىزدىكى ئىختىيار

 تهقدىر ۋە رىزىق

 رىزىق ئـالاله تهرپىـدىن ئىنـسانغا تهقـدىر قىلىنغـان،

 تـار ئۇالرنىڭ ئىچىدە رىزىقى كهڭرى بولغانلىرى، رىزىقـى

 بولغانلىرى ۋە نورمال بولغانلىرى بار، ههممىـسىگه رىزىـق

 ئالاله ههر بىر نهرسـىگه رىزىـق . بهرگۈچى ئالاله تائاالدۇر

 { : تهييارالپ بىرىدىغانلىقىغا كىپىل بولۇپ مۇنـداق دەيـدۇ

يهر يۈزىدىكى هايۋانالرنىڭ ههممىسىگه رىزىـق بېرىـشنى
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 سـۈرە ( ، } ان ئۈسـتىگه ئالغـ ) مهرههمهت يۈزسىدىن ( ئالاله

 ). ئايهت  6  هۇد

 نۇرغــۇن هــايۋانالر  ئــۆز رىزقىنــى ئۈســتىگه { : يهنه

 ، ) يهنى ئۆز رىزقىنى تېپىپ يېيىـشتىن ئـاجىزدۇر ( ئااللمايدۇ

ــالاله ــدۇ، ئ ــالاله رىزىقالندۇرى ــىلهرنى ئ ــۇالرنى ۋە س  ( ئ

 بىلىـپ ) ئههۋالىڭالرنى ( ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ) سۆزۈڭالرنى

 ). ئايهت  60  ە ئهنكهبۇت سۈر ( دەيدۇ، } تۇرغۇچىدۇر

 كۆپلىگهن ئىنسانالر، رىزىق ئالاله تهرەپتىن ئىنـسانالرغا

 تهقـسىم قىلىنىــپ بهلگىلهنـگهن بولىــدۇ دېـگهن ســۆزنى؛

 رىزىــق ئىــزدەپ ههرىــكهت  قىلىــشنىڭ پايدىــسى يــوق،

 چۈنكى ئالاله ههر كىمنىڭ باي بولۇشـىنى تهقـدىر قىلغـان

باي بولىدۇ، كىمنىـڭ بولسا، ئۆيدە ئولتۇرۇپ ئىش قىلمسىمۇ
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 ئـۇ ههر قـانچه  كهمبهغهل بولۇشىنى تهقدىر قىلغان بولـسا

 زىــرەك، پائالىيهتچــان بولــۇپ، كــۆپ ئىــشلهپ كهتــسىمۇ

 . كهمبهغهل بولىدۇ دەپ خاتا چۈشىنىدۇ

 ئهمهلىيهتته ئالاله تائاال رىزىقنى سهۋەبى بىـلهن بىـرگه

 بهلگىلىدى، رىزىق تهقدىر قىلىنغانـدەك سـهۋەپمۇ تهقـدىر

ــان  مهســىلهن؛ ئــالاله، پاالنىنىــڭ ئهقلىنــى ۋە . قىلىنغ

 هۇشيارلىقىنى ئىشقا سېلىپ، تۇرمۇشـىنى ياخـشىالشتا كـۆپ

 جاپـا تارتىـدىغانلىقىنى تهقـدىر قىلغـان بولـسا، ئۇنىڭغــا

 رىزىقىنــى كهڭــرى قىلىــپ بىرىــدۇ، يهنه بىــر ئىنــساننىڭ

 هورۇنلۇق قىلىپ، ئهمگهك قىلماي، تـۆۋەن تۇرمۇشـقا رازى

 ۇرىــدىغانلىقىنى تهقــدىر قىلغــان بولــسا ئۇنىــڭ بولــۇپ ت

. رىزقىنى تار قىلىدۇ
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 ئالاله سـىلهرگه { : شۇنىڭ ئۈچۈن ئالاله مۇنداق دەيدۇ

ــدا ــڭ ئهتراپى ــدى، زېمننى ــان قىل ــشقا ئاس ــى مېڭى  زېمىنن

 ســۈرە ( } مــېڭىڭالر، ئالالهنىــڭ بهرگهن رىزقىــدىن يهڭــالر

). ئايهت  15  مۈلىك

ــسى ــڭ مهنى ــىپ : ئايهتنى ــم تىرش ــڭ ههر كى  ، دۇنيانى

 تهرەپلىرىدە رىزىق ئىزدەشـكه سـهۋەپ قىلـسا ئالالهنىـڭ

 رىزقىغـا ئىرشــهلهيدۇ، كىـم هورۇنلــۇق قىلىـپ، رىزىقنىــڭ

 سهۋەبىنى قىلمىـسا ئالالهنىـڭ رىزقىنـى يىيىـشكه ههقلىـق

 . بواللمايدۇ

 ئالاله تائاال جانلىق نهرسىلهرنىڭ رىزقىگه كىپىل بولـدى

ــا ــارىدىكى ج ــۇ يهر ش ــك، ب ــىلهرگه دېگهنلى  نلىق نهرس

قۇرۇقلۇقتا بولسۇن ياكى دېڭىزدا بولسۇن رىزىقنىڭ سـهۋەپ
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 چــۈنكى . چــارىللىرىنى تهييــارالپ بهردى دېگهنلىكتــۇر 

 زېمىننـى بهركهتلىـك قىلـدى، { : ئالاله زېمىننى ياراتقانـدا

  سـۈرە فۇسـسىلهت ( ، } ئههلى زېمىننىڭ رىزقىنى بهلگىلىدى

 ). ئايهت  10

ــسانالرنى يار ــالاله ئىن ــڭ ئ ــرى، ئۇالرنى ــشتىن ئىلگى  تى

 رىزقىنــى زېمىنــدا بهلگىــلهپ بولغــان، ئــۇ مۇنــداق

 شۇبهىــسىزكى، ســىلهرنى زېمىنــدا يهرلهشــتۈردۇق، { : دەيــدۇ

 زېمىندا سىلهرگه تۇرمۇش الزىمهتلىكلىرىنى پهيدا قىلـدۇق،

 سىلهرگه پهرۋەردىگارىڭالرنىـڭ مۇشـۇنداق  نېمهتلىـرى (

 سـۈرە ( ، } ر قىلـسىلهر ناهايىتى ئاز شـۈكۈ ) تۇرۇقلۇق ئۇنىڭغا

). ئايهت  10  ئهئراف
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 رىزىققـا ئهمـگهك قىلمىــسا ئىرشـكىلى بولمايــدىغانلىقى

 . ئالالهنىڭ قانۇنىدۇر، شهرىئهت شۇنداق قىلىشقا بۇيرۇيـدۇ

 ئىنساننىڭ رىزىق تېپىشى ئۈچـۈن ئهمهل قىلىـش ۋاجىـپ

 مال . هىساپلىنىدۇ  تېپىـشتىن هورۇنلـۇق  كىم رىزىق،  دۇنيا

 سا، سهۋەبىنى قىلمىسا، ئۇ كىشى ئالالهنىـڭ قىلىپ ئولتۇرۋال

 كائىناتتىكى قانۇنىغـا ۋە شـهرئى هۆكـۈملىرىگه خىالپلىـق

 . قىلغان بولىدۇ

 ئۆمهر ئىبنـى خهتتـاپ بىـر بۆلـۈك كىـشلهرنىڭ جـۈمئه

 نامىزى ئاياغالشقاندىن كېـيىن مهسـچىتته ئولتۇرغـانلىقىنى

 سىلهر كىـم بولىـسىلهر؟ دەپ سـورىغاندا، : كۆرۈپ، ئۇالرغا

 دەپ جـاۋاپ " بىز ئالالهغـا تهۋەككـۈل قىلغـۇچىالر : " ئۇالر

سـىلهر تهۋەككـۈل : " ئۆمهر ئۇالرغا رەددىيه بېرىپ . بهردى
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 قىلغۇچى ئهمهس بهلكى سۇسـلۇق، هورۇنلـۇق قىلغـۇچىالر،

 رىزىق ئىزدەشتىن هورۇنلۇق قىلمـاڭالر، هورۇنلـۇق قىلىـپ

 ئهمگهك قىلمـاي، ئـى ئـالاله رىزىـق بهرگىـن دىـسهڭالر

 ن ئـالتۇن، كۈمـۈش ياغـدۇرۇپ بهرمهيـدىغانلىقىنى ئاسما

ــسى ــقىالرنىڭ ۋاستى ــدىللىرىگه باش ــالاله بهن ــسىلهر، ئ  بىلى

 ئــارقىلىق رىزىــق بېرىــدۇ، ســىلهر ئالالهنىــڭ بــۇ ســۆزىنى

ــدىڭالرمۇ؟ ــا { : ئوقۇمى ــدا زېمنىغ ــۇپ بولغان ــاز ئوقۇل  نام

 ، ئالالهنىڭ ) يهنى ئۆز مهشغۇالتىڭالر بىلهن بولۇپ ( تارىلىپ

 ). ئايهت  10  سۈرە جۈمۈئه ( } تهلهپ قىلىڭالر پهزلىدىن

 رىزىق دېگهن تهقدىر قىلىنغان، ئهمـگهك قىلمىـساڭمۇ "

 دېـگهن چۈشـهنچه خاتـا " ساڭا كىلىدىغىنى هامان كىلىدۇ

. ئۇقۇمدىن ئىبارەت
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 كهسـىپ،  ئىسالم دىنى دىخانچىلىق، سانائهت، هـۈنهر

ــسى ــڭ ههر قاي ــانچىلىق ۋە هاياتنى ــودىگهرلىك، كارخ  س

 دە خىزمهت قىلىـش بىـلهن رىزىـق ئىزدىـشىمىزنى ساههسى

 جان بـېقىش ئۈچـۈن كهسـىپ قىلىـش، ئهمـگهك . بۇيرۇدى

ــڭ ــدا ئىبادەتنى ــسالم دىنى ــزدەش ئى ــق ئى ــش، رىزى  قىلى

 . قاتارىدىن هىساپلىنىدۇ

 ئۇنداق بولسا نېمه ئۈچۈن بهزى ئـادەملهر كـۆپ جاپـا

ــىدۇ؟ ــسۇالتقا ئىرش ــاز مهه ــسىمۇ ئ ــهۋەپ قىل ــپ، س  چىكى

 . ۈمكىن دېيشىڭىز م

 توغرا، بهزى هۇشيار كىشلهر كىچىنـى كۈنـدۈزگه ئـۇالپ،

 كۆپ بهدەل تـۆلهپ خىـزمهت قىلـسىمۇ ئازغىنـا نهتىجىـگه

بهزى كىــشلهر ئــاز كــۇچ چىقىرىــپ ئــاز . ئىرشــىپ قالىــدۇ
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 بهزى . خىــزمهت قىلــسىمۇ كــۆپ رىزىققــا ئىرشــىپ قالىــدۇ

 كىشلهرگه رىزىق جاپاسىز كىلىپمـۇ قالىـدۇ، بـۇ بىـر قـانچه

 : هردىن شۇنداق بولىدۇ سهۋەپل

 ۋەزىيهتته يوچۇق، نىزامالردا ئهگىرلىـك ۋە ئهيىـپ  1

ــسىم ــل تهق ــايلىق ئادى ــساد ۋە ب ــۇپ، ئىقتى ــسان بول  نوق

 . بۇنداق نىزامنى ئىساله قىلىش الزىم بولىدۇ . قىلىنمايدۇ

 تهبئى ۋەزىيهتمۇ ئوخشاش بولماي قالىدۇ، مهسىلهن،  2

 مهت قىلغان ئـادەم شارائىتى تولۇق مۇنبهت موهىتالردا خىز

ــوهىتالردا ــلىق م ــۇق ئهمهس قاقاس ــارائىتى تول ــلهن ش  بى

 ياۋرۇپا، ئامرىكىدا . خىزمهت قىلغان ئادەم تهڭ بواللمايدۇ

خىزمهت قىلغان ئادەم بىلهن ئافرىقا ياكى ئاسـىيانىڭ بىـر
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ــشاش ــادەم ئوخ ــان ئ ــزمهت قىلغ ــدا خى ــسىم جايلىرى  قى

 . مههسۇالتقا ئىگه بواللمايدۇ

 ردە ئىنسان سىرنى بىلمهيـدىغان تهقـدىر ياكى بۇ يه  3

ــدۇ ــشىدۇ . بولى ــالهي دەپ ئاتى ــۇنى بهخــت ت ــشلهر ئ  . كى

 بهزى . دەپ ئاتايـدۇ " تهقدىرنىڭ هۆكمى " مۆمىنلهر ئۇنى

 ۋاقىتالردا خوشنا ئىككى سودىگهرنىڭ بىر خىل باهـا بىـلهن

ــاۋار يــاكى مــال ســاتىدىغانلىقىنى كــۆرىمىز،  ئوخــشاش ت

 الر بىلهن توشـۇپ كىتىـدۇ، يهنه بىرسىنىڭ دۇككىنى خېرىدار

 . بىرسىگه خېرىدار كىرمهي قالىدۇ

 بهزى ۋاقىتالردا پۇختا ئىش قىلىدىغان خىزمهتچـى يـاكى

 هۈنهرۋەننىڭ بهخىـت تـالىيى كهلـمهي قالىـدۇ، يهنه بىـر

ئىنسانغا كهلـسهك ئۇنىڭغـا مۇنـداق ئىقتىـدار بولمىـسىمۇ
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 تـسا تالهيلىك بولىدۇ، ههر  قانداق بىـر نهرسـه ئېلىـپ سا

ــگه ــسىمۇ نهتىجى ــالن تۈزمى ــۇرى پى ــدۇ، يوق ــدا ئاالالي  پاي

ــهلهيدۇ ــسانغا مهريهم . ئىرشــ ــالاله ئىنــ ــدە ئــ  بهزىــ

 ئهلهيهىسساالمغا ئوخشاش جاپا تارتمىسىمۇ ئۆز پهزلىـدىن

 . رىزىق ئاتا قىلىدۇ

ــدا ــالاله  قۇرئان ــتىم { : ئ ــا ههر  قې ــڭ ( زەكهرىي  ) ئۇنى

 نىـدا بىـرەر ئىبادەتگاهىغا ئۇنى كۆرگىلى كىرسـه ئۇنىـڭ يې

ــۇ ــاتتى، ئ ــك ئۇچىرت ــى مهريهم " يېمهكلى ــاڭا ! ئ ــۇ س  ب

ــدى؟ ــن كهل ــى، مهريهم " قهيهردى ــالاله " دەيىتت ــۇ، ئ  ب

 دەيىتتى، ئـالاله ههقىـقهتهن خالىغـان " تهرپىدىن كهلدى

 هېساپــسىز رىزىـــق ) جاپــا مۇشهققهتـــسىزال ( ئــادەمگه

). ئايهت  37  سۈرە ئالى ئىمران ( دەيدۇ، } بېرىدۇ
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 قىلغـان نهرسـىگه ئىمـان كهلتـۈرۈش، بۇ يهردە تهقدىر

 ئالاله تهقسىم قىلىپ بهرگهن نهرسـه بىـلهن رازى بولـۇش

 تهقدىرگه ئىشهنسه كۆڭۈل خاتىرجهم بولـۇپ . پايدا قىلىدۇ

 ئـالاله تهقـسىم : " پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ئارام تاپىدۇ

 قىلىپ بهرگهن نهرسىگه رازى بولساڭ كىـشلهرنىڭ بـايراقى

 " ههدىسته بايان قىلىنغان بايلىق . نىدى دېگه " بوالاليسهن

 :" بىـر ههدىـسته شـۇنداق دىـيىلگهن ". كۆڭۈل بايلىقىدۇر

 دۇنيانىـڭ كۆپلـۈكى بىـلهن ئهمهس،  ههقىقى بايلىق مال

 . بۇخارى بايان قىلغان " كۆڭۈلنىڭ بايلىقى بىلهن بولىدۇ

 رىزىقتـا ئوخــشاش بولماسـلىق ئالالهنىــڭ كائىنــاتتىكى

ئالاله سىلهرنىڭ بهزىڭالرنى { : ۇرئاندا قانۇنىيتىدۇر، ئالاله ق
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  سۈرە نههـل ( دەيدۇ، } بهزىڭالردىن رىزىقتا ئۈستۈن قىلدى

 ). ئايهت  71

 شــۇنداقال بهزىــدە، رىزىقتــا ئوخــشاش بولماســلىق

 كىشلهرنىڭ بىر بىرسىگه زۇلۇم قىلىـش، ئىقتىـسادنى ئادىـل

 تارقاتماسلىقتىن كىلىپ چىقىدىغانلىقىمۇ ههقىـقهت، ئادىـل

 ىلىنمىغان نهرسىنى تهقدىرگه ئارتىپ قويۇش توغرا تهقسىم ق

 . ئهمهس

 دۇنياغـا  ئهقىللىق ئادەم كۆپىنچه ۋاقىتالردا كۆپ مـال

 دۇنيانى هاالل يولدىن  ئىرشهلمهي قالىدۇ، چۈنكى ئۇ مال

 تاپىدۇ، مال دۇنيا تاپـسىمۇ بىخىللىـق قىلمـاي ياخـشىلىق

ــاههلهر ــان س ــساد تهلهپ قىلىۋاتق ــا ۋە ئىقتى  گه ئورۇنالرغ

. سېخىلىق قىلىپ بېرىدۇ
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 نادان ئادەم بولسا قانداق بولىشى، نهدىـن كىلىـشى ۋە

 هاالل، هارامغا قارىماي توپالۋېرىدۇ، كىشلهرنىڭ ماللىرىنى

 هىيله مىكىـر بىـلهن قولغـا چۈشـۈرىدۇ، يامـان ئىـشالرنى

 . قىلىشتىن قول تارتمايدۇ

 تهقدىرنىڭ ئادالىتى ئارتۇق بىرىش ۋە ئاالهىدە قىلىـشقا

 ىت كهلمهيدۇ، يهنى ئىككى ئـادەم بىـر خىـل ئوخـشاش ز

 . ئىــش بىــلهن شــۇغۇللۇنۇپ ئوخــشاش ئىــش ههق ئالىــدۇ

ــشلىك ــڭ تېگى ــى ئادەمنى ــالاله ههر ئىكك ــۇنداقتىمۇ ئ  ش

 ئهجىرنى بېرىدۇ، ئاندىن كېـيىن بىرسـىگه ئـۆز پهزلىـدىن

. ئاشۇرۇپ بېرىدۇ، يهنه بىرسىنى قالدۇرۇپ قويىدۇ
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 ش جىنــايهت ئىــشلهپ بهزىــدە ئىككــى ئــادەم ئوخــشا

 ئاندىن بىرسى ئهپۇ قىلىنىپ . ئوخشاش جازاغا اليىق بولىدۇ

 . يهنه بىرسى گۇناهىغا باغلىنىپ قالىدۇ

 شۇنى بىلىش كېرەككى، ئالاله بىر ئىشقا مهجبۇرالنمايـدۇ،

 ئۇنىڭ ئىختىيـارلىقى ۋە ئىرادىـسىدە توسـالغۇ دەيـدىغان

 هرەپـكه شۇنىڭ ئۈچۈن بهندىلهر ئـالاله ت . نهرسه بولمايدۇ

 قهلبلىرى جهننهتنى ئارزۇ قىلىش، دوزاخ ئازابىدىن قورقـۇش

 ! بىلهن تهسىرلىنىپ كهلسۇن

تهقدىر ۋە ئهجهل
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ــۈر ۋە ــدەك ئۆم ــدىر قىلغان ــى تهق ــاال رىزىقن ــالاله تائ  ئ

 ئۆمۈر چهكلىـك ۋە بهلگىلهكلىـك، . ئهجهلنى تهقدىر قىلدى

 ئىنــساننىڭ قانچىلىــك ئۆمــۈر كۆرىــدىغانلىقى ئالالهنىــڭ

 ئهجهل كهلگهنـدە كىچىكىـپ . دا خاتىرلهنگهن بولىدۇ قېشى

 . قالىدىغان ئىش يۈز بهرمهيدۇ

 ئۆلۈم ۋاقتى كهلگهنـدە، ئـۇالر { : ئالاله قۇرئان كهرىمدە

 ئىلگىرى كېيىن بولمايدۇ   سۈرە ئهئـراف ( دەيدۇ، } بىردەممۇ

 ). ئايهت  34

ــۈپ ــۇلمانالر ئۆل ــۈك مۇس ــر بۆل ــسىدە بى ــۇد مهرىكى  ئۇه

 ر پىتنه قوزغاپ، ئهگهر ئۇالر ئۇرۇشـقا كهتكهندى، موناپىقال

 چىقماي بىزنىڭ قېشىمىزدا قېلىپ قالغان بولـسا ئـۆلمهيتتى

قۇرئـان كهرىـم ئۇالرنىـڭ . ههم ئۆلتۈرۈلمهيتتى دىيىـشتى
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ــدى ــداق دى ــپالپ مۇن ــسىيهسىنى ئېيى ــر { : پوزىت  يهنه بى

 ( ئۆزلىرى بىلهن بولۇپ كهتتى، ) يهنى موناپىقالر ( قىسمىڭالر

 قايتا هۇجـۇم قىالرمـۇ دەپ جـان قايغۇسـى يهنى كۇففارالر

 ، بۇالر، جاهىلىيهت دەۋرى كىـشلىرىگه ) بىلهن بولۇپ كهتتى

 : ئوخشاش، ئالالهغا قارىتا ناتوغرا گۇمانالردا بولدى، ئۇالر

 " بىزگه ئـالاله ۋەدە قىلغـان غهلبىـدىن نېـسىۋە بـارمۇ؟ "

 ئىـش ئالالهنىـڭ ئىلگىـدە " ئېيىتقىنكى، . دەيدۇ  ، " ههممه

 ئهگهر بىزگه غهلبىدىن ئازراق نېسىۋە بولسا ئىدى، " : ئۇالر

 !) ئــى مــۇههممهد . ( دەيــدۇ " بــۇ يهردە ئۆلتۈرۈلمهيتتــۇق

ــى، ــان " ئېيىتقىنكـ ــۆيلىرىڭالردا بولغـ ــىلهر ئـ  ئهگهر سـ

 پۈتـۈۋېتىلگهن ) ئـاراڭالردىكى ( تهقدىردىمۇ  ئۆلتۈرۈلۈشـى

( كىشلهر چوقۇم ئۆزلىرىنىڭ ئۆلىدىغان جايلىرىغـا بېرشـىدۇ
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 سـۈرە ( ، } ) ىڭ قازاسىدىن قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمايدۇ ئالالهن

 ). ئايهت  154  ئالى ئىمران

 ههر قانداق ئادەمنىڭ ئۆمرىنىڭ ئـۇزۇن يـاكى { : يهنه

 قىسقا بولۇشى لهۋهۇلمههپـۇزدا يېزىلغـان، بـۇ ههقىـقهتهن

 ). ئايهت  11  سۈرە فاتىر ( دەيدۇ، } ئالالهغا ئاسان

 سۇن ئهجهل تهقدىر ئۆمۈر ئۇزۇن بولسۇن ياكى قىسقا بول

 ئـۇ سـهۋەپلىرى بىـلهن : قىلىنىدۇ دېگهن سۆزنىڭ مهنىـسى

 . تهقدىر قىلىنىدۇ، سهۋەپلىرىدىن ئايرىم بولمايدۇ

 كىمنىـڭ ئهجىلىنىـڭ ئــۇزۇن بولۇشـى تهقـدىر قىلىنغــان

 بولسا، ئۇنىڭغا ياخشى غىزانـى، سـۈزۈك هاۋانىـڭ تولـۇق

ــاكى ــدىغان ي ــۇرۇش، مهس قىلى ــى، بهدەن چېنىقت  بولۇش

قىلنى يوقتىۋىتىدىغان زەههرلىـك چىكىملىـك، تاماكىغـا ئه
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 ئوخشاش بهدەنگه زىيانلىق نهرسىلهردىن يىراق بولۇشـىغا

ــدىر ــشى تهق ــۇق تهييارلىنى  ئوخــشاش ســهۋەپلىرىنىڭ تول

 . قىلىنىدۇ

 ئۇ ئىنساننىڭ ئۆمرى بۇ سهۋەپلهر بىلهن ئۇزۇن بولىـدۇ،

 ئهجهل تهقــدىر قىلىنغانــدەك ســهۋەپمۇ تهقــدىر قىلىنغــان

 . بولىدۇ

 كىمنىڭ ئۆمرىنىڭ قىسقا بولۇشى تهقدىر قىلىنغان بولـسا؛

 ئۇنىڭ ناچار غىزا ۋە بۇلغانغان هاۋاغـا ئۇچرايـدىغانلىقى،

 يۇقۇملــۇق كىـــسهللهرگه ئۇچرايـــدىغانلىقى، زىيـــانلىق

ــۈك ــدىغانلىقى، ههر تۈرلـ ــستىمال قىلىـ ــىلهرنى ئىـ  نهرسـ

 ى هادىسلهرگه يولۇقىدىغانلىقى، باشقىالرنىڭ قهسـتهن يـاك

خاتـــا هـــالهتته ئۆلتۈرۋېتىـــشىگه دۈچ كىلىـــدىغانلىقىغا
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 بۇ  سـهۋەپلهرنىڭ . ئوخشاش ئىشالر تهقدىر قىلىنغان بولىدۇ

 بىـراق ئـۇ ئالالهنىـڭ . بىرىسى بىلهن ئهجىلى ئاياغلىشىدۇ

 . نهزىرىدە بهلگىلهنگهن ۋاقىتتا ئۆلۈپ كهتكهن بولىدۇ

 تهقدىر مهسىللىرىدە سهۋەپلهر بىلهن سهۋەپ قىلىنغـۇچى

ــشالر ــلهر ( ئى ــى نهتىجى ــر ) يهن ــداق بى ــىدا هېچقان ئارس

 بهزى كىـشلهر؛ ئۆلـۈم، . ئههۋالىدا ئايرىلىش يۈز بهرمهيدۇ

 هادىسه ۋە كىسهلگه ئوخشاش تهقدىرالرنى سهۋەپلىرىدىن

 . ئايرىپ خاتا چۈشىنىدۇ

 دورا :" پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمدىن بىـــر كىـــشى

 مـدۇ؟ دەپ ئالالهنىڭ تهقدىرىـدىن بىـر نهرسـىنى قايتۇراال

ــورىغاندا ــۇ : " س ــشمۇ ( ئۇم ــى داۋالىنى ــڭ ) يهن  ئالالهنى

". دەپ جاۋاپ بهرگهن " تهقدىرىدۇر
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 گۇنا ئىشالرغا تهقدىر بىلهن بانا كۆرسىتىش

 بهزى كىشلهر قىلغان خاتالىقلىرى ۋە گۇناهلىرىغا تهقدىر

 باشقىالرنىڭ هوقۇقىغا تاجاۋۇز قىلغان، . بىلهن بانا كۆرستىدۇ

 ى قىلغــان جىنــايىتىنى تهقــدىرگه ئارتىــپ هــارام ئىــشالرن

 ئـۇالر؛ مۇشـۇنداق بولـۇش بىـزگه پۈتـۈۋېتىلگهن، . قويىدۇ

 ئالالهنىڭ تهقدىرىدىن قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمايـدۇ، ئهگهر

 . ئالاله خالىغان بولسا ئۇنداق قىلمىغان بوالتتۇق دىيشىدۇ

ــقا ــڭ ئالالهــدىن باش ــۇ مۇشــىرىكالر ئۆزلىرىنى  ئىلگىرىم

ادەت قىلغانلىقى، ئالاله هاالل قىلغان نهرسىنى ئىالهالرغا ئىب
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 ئالالهنىـڭ " هارام قىلغانلىقلىرىنى تهقدىرگه ئارتىـپ، ئـۇ

 . دەپ بانا كۆرسهتكهن ئىدى " ئىرادىسى بىلهن بولغان

 " مۇشـىركالر؛ { : قۇرئان كهرىم ئۇالرغا رەددىـيه بېرىـپ

 ئهگهر ئالاله خالىسا ئىدى، بىز ۋە ئاتا بوۋىلىرىمىز شـېرىك

 دەيـدۇ، " تۈرمهيتتۇق ۋە هېچ نهرسىنى هارام قىلمايتتۇق كهل

 ئۇالردىن بۇرۇنقى كىشلهر تاكى ئازابىمىزنى تېتىغانغا قهدەر

 يهنـــى ( مۇشـــۇنداق ) ئۆزلىرىنىــڭ پهيغهمبهرلىرىنـــى (

 . ( ئىنكار قىلغان ئىـدى ) مۇشرىكالر سېنى ئىنكار قىلغاندەك

 كىتىڭالر سـۆزۈڭالردا راسـتىلىققا پــا " ئېيىتقىنكـى، ) ئۇالرغـا

 بولسا، بىزگه چىقىرىپ كۆرسىتىڭالر، سىلهر پهقهت گۇمانغىال

). ئايهت  148  سۈرە ئهنئام ( دەيدۇ، } " ئاساسلىنىسلهر
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 ئىنسان كۆپىنچه خاتالىقلىرىنى ئاقالپ بانـا كۆرستىـشكه

 بهزىدە كىچىك خاتالىقالرنى يالغـان سۆزلهشـتىن . ئۇرۇنىدۇ

 بهزىدە . بولىدۇ ئىبارەت چوڭ خاتالىق بىلهن ههل قىلماقچى

 بىر ئىنسان بىر ئىشقا بۇيرۇلسا ئېغىرلىق قىلىـپ ئـۇ ئىـشنى

 بهزىدە بىر ئىشالردىن چهكلهنسه ئـۇ ئىـشقا . ئادا قىلمايدۇ

 . ئالدىنىپ كىتىپ  قالىدۇ

 بۇ ئىشالرنىڭ سـهۋەبىنى سـورىغان ۋاقتىڭىـزدا ياخـشى

 ئىشالرغا قارىتا هورۇنلۇق قىلغانلىقى، يامان ئىشالرغا قارىتا

 بهلكــى ئهقىلــسىزالرچه . يىلچــانلىقىنى بايــان قىلمايــدۇ ما

 مېنىڭ قولۇمدىن نېمه ئىـش كىلهتتـى؟ بـۇ ئىـشالر مېنىـڭ

ــى ــزۇر دەپ ئىلگىرىكـ ــدا ئهمهس، مهن مهئـ  ئىختىيارىمـ

زامانالردا مۇشىركالر بانـا كۆرسـهتكهن ئىللهتلهرنـى تىـل
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 :" ئـۇالر { : مۇشـرىكالر ئـۆز ۋاقتىـدا . چايناپ بايان قىلىـدۇ

 بىز ئۇالرغـا مهرههمهت  ) پهرىـشتىلهرگه ( لىك ئالاله خالىسا،

 توغرۇلۇق ئۇالرنىڭ بىلىمى . دېدى " چوقۇنمايتتۇق  يهنى ( بۇ

 ســۈرە ( دەيــدۇ، } يــوق، ئــۇالر پهقهت جۆيلۈيــدۇ ) ئاساســى

 ). ئايهت  20  زۇخرۇف

  قـۇۋۋەت، ئـوي  ئىنساننىڭ ئـالاله تهمىـنلىگهن كـۈچ

 اكى تهپهككۇر، ئۇنىڭ تهبئىيتىـدە ياراتقـان ئۈسـتۈنلۈك يـ

ــا ــاكى يامانلىقق ــارلىق ۋە ياخــشىلىق ي  تــۆۋەنلىككه تهيي

 يۈزلۈنــــۈش ئهركىنلىكىنــــى هېچقانــــداق بېسىمــــسىز

ــدىكى ــساننىڭ گهدىن ــلىكى، ئىن ــى بىلمهس  بهرگهنلىكىن

. مهسئۇلىيهتنى كىمهيتىپ قويمايدۇ
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ــشالرنى ــادا قانــداق ئى ــۇ دۇني ــسانالرنىڭ ب ــالاله ئىن  ئ

ــڭ ــاخىرەتته ئاقىۋىتىنىـ ــدىغانلىقىنى، ئـ ــداق قىلىـ  قانـ

ــدۇ ــدىغانلىقىنى شهكــسىز بىلى ــۇ . بولى ــڭ ب ــراق ئالالهنى  بى

 ئىشالرنى بۇرۇن بىلگهنلىكى ئىنسانالرنى ئىلگىرى يېزىلىـپ

 ئالالهنىڭ ئىلمى . كهتكهن ئىشالرنى قىلىشقا مهجبۇرلىمايدۇ

 . ئېچىپ بىرىدىغان نۇر، مهجبۇراليدىغان كۈچ ئهمهس

 رنى قىلىشقا ئىنسانالر ئۆزلىگىدىن ئۆزلىرى خالىغان ئىشال

 . يۈزلىنىدۇ، ئالاله ئۇالرنىڭ مهقسهتلىرىنى تولۇقالپ بىرىدۇ

 تىكهن . ئالما تېرىغان ئادەم ئىشتىهالىق مىۋىگه ئىرشىدۇ

 تېرىغان ئادەم نېمىنى تېرىغان بولـسا شـۇنىڭغا ئىرشـىدۇ،

. ئالاله بۇ ئىشالرنىڭ قايسى بىرسىنى قىلىشقا مهجبۇرلىمايدۇ
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 ه ئېسىلـسا، ئـۇ مهقـسهت كىم  ياخـشىلىق سـهۋەپلىرىگ

ــشلىرىنى ــدۇ ۋە ئىـ ــۇقالپ بېرىـ ــىنى تولـ ــان نهرسـ  قىلغـ

 . ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدۇ

 كىم يامانلىق سهۋەپلىرىگه ئېسىلسا، ئۇنىڭغـا مهقـسهت

 قىلغان نهرسـىنى تولـۇقالپ بېرىـدۇ، ئۇنىـڭ خاتالىقىـدىن

ــشلىرىنى  يېنىۋىلىــشى ئۈچــۈن مــۆهلهت بېرىــدۇ، تهس ئى

 . ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدۇ

ــرى، رىزقــى، بهخىتلىــك ئــا  لاله بهنــدىلهرنىڭ ئهمهللى

 بولۇشى يـاكى بهخىتـسىز بولۇشـىنى تهقـدىر قىلغانـدا، بـۇ

 خـۇدا  . ئىشالرنى سهۋەپلىرى بىلهن بىرگه تهقـدىر قىلغـان

ــقا ــدىن باشـ ــىلهر  خالىغانـ ــان نهرسـ ــدىر قىلىنغـ  تهقـ

 ئايرىاللمايدۇ  چـاغلىق . سهۋەپلىرىدىن  زەررە كائىنـاتتىكى
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 پ چـوڭ جىـسىمالرغىچه ههر بىـر نهرســه نهرسـىدىن تارتىـ

 . قانۇنىيهت نىزامىغا مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ

 ئهلهيهىسساالمنىڭ تۆۋەندىكى  ههقىقهتكه پهيغهمبهر  بۇ

 ئالاله بىـلهن قهسـهمكى، :" مۇنۇ ههدىسى شاهىد بوالاليدۇ

 يهنـى ياخـشى ( سىلهرنىڭ بىـرىڭالر جهنـنهت ئههلىنىـڭ

 ه كىرىشكه بىـر گهز ئهمىلىنى قىلىپ، جهننهتك ) كىشلهرنىڭ

 يهنـى ( مىقدارى قالغان چاغدا، ئىلگىرى يېزىلغـان كىتـاپ

ــدىر ــى ) تهق ــڭ ئهمىلىن ــۇپ، دوۋزاخ ئههلىنى ــرى بول  ئىلگى

 سىلهردىن بىـرىڭالر دوۋزاخ . قىلىپ، دوزاخقا كىرىپ قالىدۇ

 ئههلىنىڭ ئهمىلىنى قىلىپ، دوزاخقا كىرىـپ كىتىـشكه بىـر

 ېزىلغــان كىتــاپ گهز مىقــدارى قالغــان چاغــدا ئىلگىــرى ي

ئىلگىرى بولۇپ، ئههلى جهنىتىنىڭ ئهمىلىنى قىلىدۇ، شۇنىڭ
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 ههدىـستىكى شـاهىد ئـورنى؛ " بىلهن جهنـنهتكه كىرىـدۇ

ــسپاتالشتۇر ــى ئى ــهۋەپ نىزامىن ــنهتكه . س ــۈنكى جهن  چ

 كىرىــشنىڭ ســهۋەبى بولىــدۇ، شــۇنداقال دوۋزاخقــا كىرىــپ

 ى ئىنسان بهخىت سائادەت يـاك . قېلىشنىڭمۇ سهۋەبى بولىدۇ

 بهخىتــسىزلىك ئېلىــپ بارىــدىغان ئهمهللهرىنــى قانــداق

 قىلىدىكهن، ئۇ ئاخىردا تهقدىردا يېزىلغان  نهرسـىنى ئـۆز

 شۇنى بىلىش كېرەككى، ئۇ ياخشى . ئىختىيارى  بىلهن قىلىدۇ

 ياكى يامان ئىشنى ئۆز ئىختىيارى بىـلهن قىلىـدۇ، ياخـشى

 . ياكى يامان  ئىش قىلىشقا مهجبۇرالنمايدۇ

 مىـڭ 50 الاله تائـاال كائىنـاتنى يارتىـشتىن دىمهك، ئ

 بۇرۇن، بىر بهنـدىنىڭ پـاالنى كۈنـدە، پـاالنى  چىـسالدا،

پاالنى ئورۇندا  تۇغۇلىـدىغانلىقىنى، مىـجهز خاراكتىرنىـڭ
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 قانداق بولىدىغانلىقىنى، ئـۇ تالاليـدىغان ئىلىمنـى ۋە ئـۇ

 قىلىدىغان ئىشالرنى ئۆز ئىرادىسى بىلهن تالاليدىغانلىقىنى

 . ئىشالرنى شۇ بهيچه يېزىپ قويدى . لهتتى بى

ــى ــارقى ههدىــس شــهريف ئهمهلن  شــۇنىڭ ئۈچــۈن يوق

 . ئىنسانغا نىسبهت بهردى

ــان ــرى دەســلهپته تۇتق ــۇ ههدىــس ئــاخىرقى ئهمهللى  ب

ــۈك ــى تۈرل ــشىمايدىغان ئىكك ــامهن ئوخ ــا تام  يوللىرىغ

 بـۇ ئهجهبلىنهرلىـك ئىـش . ئىنسانالرنى سۈپهتلهپ بېرىـدۇ

 . ئههۋالىغـا قارىـساق مهلـۇم بولىـدۇ كىشلهرنىڭ . ئهمهس

 بىــر پاسـىق ئىنــسان ئۆمرىنىـڭ كۆپىنچىــسىدە : مهسـىلهن

ــۇپ، ــىغان بول ــار ياش ــى ناچ ــسهل، ئهخالق ــادى كى ئېتىق
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 ئۆمۈرىنىڭ ئاخىرىدا ئازغانلىقىنى هىـس قىلىـپ هىـدايهت

 . تاپتى

 بهزى ۋاقىتالردا ياخشى ئىنسان ياخشى ئىشالرنى قىلىـپ

 ۈرلـۈك ئالدىـشىغا ئهگىـشىپ كېتىۋىتىپ، دۇنيانىـڭ ههر ت

 . خاتا يولغا كىرىپ قالىدۇ

 ئۇنداق بولۇشـى مـۈمكىن ( ئهگهر بىرسى غهيىبنى كۆرۈپ

ــلهپكى ) ئهمهس ــساننىڭ دەس ــى ئىن ــۇ ئىكك ــدىن ب  ئان

ــدىكى ئههــۋالى بىــلهن ئۇالرنىــڭ تهقدىرىــدە  هاياتى

 پۈتۈۋېتىلگهن ئاخىرى نهتىجىسىنى كۆرگهن بولسا ئهلۋەتته

. ى ههيران بولغان بوالتت
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ــرى ــشتا ئىلگى ــدا قىلى ــاقىۋەتنى پهي ــاخىرقى ئ ــراق ئ  بى

 پۈتۈۋتىلگهن تهقدىرنىڭ هېچقانداق مهجبـۇرالش تهسـىرى

 . يوق

 ههدىستىكى كىتاپ ئىلگىرى بولىدۇ دېـگهن ئىپـادە، ئـۇ

ــۇق ــى تول ــڭ ئىنچىگىلىكــى ۋە ههممىن ــڭ ئىلمىنى  ئالالهنى

 بـۇ ئىپـادە ئهرەپ . بىلىدىغانلىقىدىن باشقا ئۇقۇم بهرمهيدۇ

 . لىدىكى مۇبالىغه ئۇسۇلى بىلهن ئىپادىلهنگهن تى

 شـۇ نوقتىـدىن ئهمهل قىلىـشتىكى ئهركىنلىمىزنـى بىكــار

 قىلىپ، مهسـئۇلىيهتنى تهقـدىرگه  ئارتىـپ قويـۇش تـوغرا

 . بولمايدىغان ئىش

 بىــر بۆلــۈك كىــشلهر، ئــالاله ههمــمه نهرســىنى تهقــدىر

ــۈن ــش ئۈچ ــۇنى قىلى ــشلهرنى ئ ــدىن كى ــۋەتتى، ئان قىلى
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ــشالرغا . دى بويــسۇندۇر ــان ئى ــۇالر قىلىۋاتق ــسانالرنى ئ  ئىن

 . مهجبۇرلىدى دەپ گۇمان قىلىشىدۇ

 مانا بۇ خۇراپات ئهقىدىسىنىڭ ساداسىدىن بهزى نـادان

 سوپى ئىشانالرنىڭ كۆز ئالدىدا يامـان ئىـشالرنى كـۆرۈپ

 بهندىلهر ئالاله ئىرادە قىلغان :" تۇرۇپ ئىنكار قىلماقتا يوق

 يـاكى . ېگهنلىگىنى ئـاڭاليمىز د " نهرسىدە ئۇرۇنالشتۇرۇلدى

 ئالاله ئهته : خاتاالشقۇچىالرنىڭ بىرسىگه نهسىههت قىلسىڭىز

 . دەپ جاۋاپ بېرىدۇ ... هىدايهت قىالر

 گۇناهالرغا تهقدىر بىلهن بانا كۆرسىتىشنىڭ پاساتلىق

تهرەپلىرى
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 گۇنا ۋە خاتالىقالرغا تهقدىر بىلهن بانـا كۆرسـىتىش بىـر

 : قانچه تهرەپتىن خاتا

 هقدىر بىلهن بانـا كۆرسـهتكهندە ياخـشى كىـشلهر ت  1

 يامان كىشلهر ئايرىلمـاي قالىـدۇ، چـۈنكى ئـالاله تائـاال

 ئىنسانالرنى يارتىشتىن ئىلگىـرى ئۇالرنىـڭ تهقـدىرلىرىنى

 يېزىپ بولغان، ئۇالر شۇنداق تۇرۇقلۇق ئىمـان ۋە ياخـشى

 ئهمهلنى قىلىش بىـلهن بهخىـتلىككه، كۇپىرلىـق قىلىـش ۋە

 . رنى قىلىش بىلهن بهخىتسىزلىككه بۆلهنگهن گۇنا ئىشال

 بىز مۇسۇلمانالرنى كاپىرالر بىـلهن { : ئالاله مۇنداق دەيدۇ

 باراۋەر قىالمدۇق، سىلهرگه نېمه بولدى؟ قانداقچه مۇنـداق

). ئايهت  35  سۈرە قهلهم ( ، } ! هۆكۈم چىقىرسىلهر
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 ئهگهر ئىشنىڭ بۇرۇن پۈتۈۋتىلگىنى گۇناهالرغا ئـۆزرە  2

 بولسا، ئهلۋەتته ئالاله هىالك قىلىـپ تاشـلىغان بولىدىغان

 ئاد، سهمۇد، فىرئهۋىن، قارۇن ۋە لۇت قهۋمـدىن ئىبـارەت

 . زالىم مىللهتلهر قىلغان زۇلۇملىرىدا ئۆزرە قويۇلغان بوالتتى

 چۈنكى ئالاله تائاال ئۇالر زۇلـۇم قىلغـان چاغـدا ئـۇالرنى

 . جازالىدى

 م قىلمىـدۇق، بىـز ئۇالرغـا زۇلـۇ { : ئالاله مۇنداق دەيـدۇ

  سۈرە هۇد ( ، } لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگه ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى

 ). ئايهت  151

 گۇنا ئىشالرغا تهقدىرنى باهانه قىلىـپ كۆرسىتىـشنى  3

 ئهگهر شۇنداق بولىـدىغان . هېچ بىر ئىنسان قوبۇل قىلمايدۇ

ــشى ــان كىـ ــسىزلىك قىلغـ ــسا مهسئۇلىيهتـ ــۇپ قالـ بولـ
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 نمايـدۇ، زالىـم هىـساپقا ئهيىپالنمايدۇ، جىنـايهتچى جازاال

 تارتىلمايدۇ، دۈشمهنگه قارشى جىهـاد ئېلىـپ بېرىلمايـدۇ،

 ناههق ئىشالرغا قارشى كۆرەش ئېلىپ بېرىلمايـدۇ، ياخـشى

ــۇ ــدۇ، ب ــشالر چهكلهنمهي ــان ئى ــۇپ، يام ــشالرغا بۇيرۇل  ئى

 ئىـــشنىڭ نهتجىـــسىدە هايـــات بۇزۇلـــۇپ، جهمىـــيهت

 ولـسا يامـان شۇنداق بولىدىغان ب . ۋەيرانچىلىققا ئۇچرايدۇ

ــۇم ۋە  ئىــشلىرىغا تهقــدىرنى باهــانه كۆرســىتىدىغانالر زۇل

 تاجاۋۇز قىلغانالرغا قارشى چىقماي خورلۇققـا بـاش ئىگىـپ

ــدۇ ــپ چىقى ــش كىلى ــدىغان ئى ــۇش كهچۈرى ــراق . تۇرم  بى

 هېچقانداق بىر ئىنـسان ناچـار، خورلـۇق تۇرمۇشـقا بـاش

 ك دىـمه . خورلۇققا چىداپ تۇرالمايدۇ . ئىگىشنى خاهلىمايدۇ

قىلغـــان ئىـــشلىرىغا تهقـــدىرىنى باهـــانه قىلىـــپ
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 كۆرسهتكهنلهرنىڭ سـۆزلىرى ئهقلـى ۋە شـهرئى تهرەپـتىن

 . توغرا ئهمهس

ــشى  4 ــانه قىلى ــدىرنى باه ــڭ تهق ــى گۇناهكارنى  ئاس

 چۈنكى تهقدرىنى باهانه قىلىش جازاغا ئېلىـپ . نادانلىقتۇر

 . بارىدىغان ئىككىنچى جىنايهتتۇر

 تتاپنىــڭ ئالــدىغا بىــر ئــوغرى  ئــۆمهر ئىبنــى خه

 نـېمه ئۈچـۈن ئوغۇرلـۇق : كهلتۈرۈلدى، ئۆمهر ئۇنىڭـدىن

 ئـالاله شـۇنى تهقـدىر : قىلدىڭ؟ دەپ سورىغاندا، ئـوغرى

 ئــۇنى دەررە : " ئــۆمهر . قىلىپــتىكهن دەپ جــاۋاپ بىرىــدۇ

 باشـقىالر ئـۆمهردىن . ديدۇ " بىلهن ئۇرۇپ، قولىنى كىسىڭالر

: ، ئـۆمهر نېمه ئۈچـۈن ئۇنـداق قىلىمىـز دەپ سـورىغاندا
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 ئوغۇرلۇق قىلغـانلىقى ئۈچـۈن قـولى كىـسىلىدۇ، ئالالهغـا "

 . دېگهن " يالغان سۆزلىگهنلىكى ئۈچۈن تاياق يهيدۇ

ــپ، ــانچىلىق قىلى ــۇپ، يوغ ــتىن قوغلۇن ــبلىس جهننهت  ئى

 { : خاتالىق ئۆتكۈزۈپ، تهقدىر بىـلهن سـهۋەپ كۆرسـۈتۈپ

 سهن مېنى گـۇمراه قىلغانلىقىـڭ ئۈچـۈن، ! پهرۋەردىگارىم

 زىدە ئادەم باللىرىغا گۇناهالرنى ئهلۋەتته چىرايلىـق يهر يۈ

ــىتىمهن ــر ( ، } كۆرسـ ــۈرە هىجىـ ــايهت  39  سـ  دەپ، ) ئـ

 ئازدۇرۇشنى ئالالهغا نىسبهت بهردى، ئۆزىنىڭ ئېزىـشىنىڭ

ــى ــق ۋە يوغـــانچىلىق قىلغانلىقىنىـــڭ جازاسـ  كۇپىرلىـ

ــدى ــلهپ قويمىـ ــى ئهسـ ــادەم . ئىكهنلىكىنـ ــا ئـ  ئهممـ

 بىز ئۆزىمىزگه ئـۆزىمىز ! ىمىز پهرۋەردىگار { : ئهلهيهىسساالم

زۇلۇم قىلـدۇق، ئهگهر سـهن بىـزگه مهغپىـرەت قىلمىـساڭ،
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 بىزگه رەهىم قىلمىساڭ بىـز چوقـۇم زىيـان تـارتقۇچىالردىن

 ). ئايهت  23  سۈرە ئهئراف ( ، } بولىمىز، دېدى

 ئالاله كىمنىڭ بهخىتلىك بولۇشىنى ئىرادە قىلسا ئۇنىڭغـا

 شنى ئىلهـام قىلىـدۇ، ئادەم ئهلهيهىسساالم دېگهندەك دىيىـ

ــرادە قىلــسا، ئــۇ ــسىز بولۇشــىنى ئى  ئــالاله كىمنىــڭ بهخىت

 . ئىبلىسنىڭ باناسىنى هۆججهت قىلىپ كۆرسىتىدۇ

 مۇسۇلمان كىشى تهقدىرگه ئىشىنىدۇ، كهمچىللىك قىلغان

 كىـم . تهرەپلىرى ههققىدە تهقدىر بىلهن بانا كۆرسـهتمهيدۇ

 ججىتى تهقدىرىنى بانا قىلىـپ كۆرسـىتىدىكهن ئۇنىـڭ هـۆ

 . جىڭغا ئولتۇرمايدۇ

 گۇنـــا قىلىـــپ ســـالغاندا تهقـــدىرنى بانـــا قىلىـــپ

كۆرسىتىدىغان كىـشى، قورۇسـىغا ئـوت ئۇچقـۇنى ئۇچـۇپ
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ــشايدۇ ــادەمگه ئوخ ــگهن ئ ــۇ . كهل ــشلهر ئ ــق كى  ئهقىللى

 ئۆيـۈڭ كۆيـۈپ كهتمهسـلىكى ئۈچـۈن ئوتنىـڭ : ئادەمگه

 بــۇ ئۇچقــۇن نهدىــن : ئۇچقــۇننى ئۆچــۈرگىن دىــسه، ئــۇ

 ل سۆرەپ كهلدى، بۇ مېنىڭ  ئىـشىم ئهمهس، كهلدى؟ شاما

 باشقىالرنىڭ ئىشى، مېنىڭ بـۇ ئىـشقا ئـاالقهم ۋە  گۇنـايىم

 يوق دەپ،  مۇشۇ بانـاالرنى سـهۋەپ قىلىـپ تۇرىۋىرىـدۇ،

 شۇنىڭ بىلهن ئۇچقۇن ئۇلغۇيۇپ ئۆينى پۈتـۈن كۆيـدۈرۈپ

ــاليدۇ ــان . تاش ــپ قويغ ــدىرگه ئارتى ــشالرنى تهق ــا ئى  گۇن

 . داق بولىدۇ ئىنساننىڭ هالى مۇشۇن

ــلهن ــساالم بى ــا ئهلهيهىس ــساالم مۇس ــادەم ئهلهيهىس  ئ

 مۇنازىرە ئېلىپ بارغاندا ئۆزىنى مۇداپىئه قىلـدى، چـۈنكى

ــدى ــانى يېڭى ــۇ مۇس ــدى، ئ ــته ئى ــۇ ههقىقهت ــۈنكى . ئ چ
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 ئىنسانالرنىڭ زېمىنـدا ياشىـشى، زېمىنـدا مهسـئۇلىيهتچان

 بولىــشى ۋە ئــۇ يهردە ههر تۈرلــۈك دەرت ئهلهمـــلهرگه

 ى، ئادەم ئهلهيهىسساالم پهيدا بولۇشـتىن ئىلگىـرى ئۇچىرش

 . ئالالهنىڭ تهقدىرى ئىدى

 مۇسا ئهلهيهىسـساالم  ئـادەم ئهلهيهىسـساالمنى گۇنـاه

 قىلىپ سالغانلىقى ئۈچۈن ئهيىپلىدى دىـگهن كـۆز قـاراش

 ئـــۇ ئـــادەم ئهلهيهىســـساالمنىڭ . ئوچـــۇق خاتـــالىقتۇر

 ەبىدىن ئهۋالتلىرىغــا تېپىــپ بهرگهن قىيىنچىلىقلىــرى ســهۋ

ــدى ــپلىگهن ئى ــالىق . ئهيى ــساالم خات ــادەم ئهلهيهىس  ئ

 ئۆتكۈزگهنلىكىگه ئىنكار قىلمىدى، ئۇ خاتالىقنىڭ ئىلگىـرى

 يېزىلىپ كهتكهن تهقدىر بىلهن سـادىر بولغـانلىقى بىـلهن

. شۇنىڭ ئۈچۈن ئادەم تۆۋبه قىلدى . ئۆزرە ئېيتتى
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ــانلىقى ــپ قالغ ــدىردە يېزىلى ــالىق ئۆتكــۈزۈش تهق  خات

 لغان دەپ بانا كۆرسىتىش توغرا بولىدىغان بولسا، ئۈچۈن بو

 ئادەمنىــڭ دۈشــمىنى ئىــبلىس، مۇســا ئهلهيهىســساالمنىڭ

ــڭ ــڭ، مۆمىنلهرنىـ ــرئهۋىن ۋە ئالالهنىـ ــمىنى پىـ  دۈشـ

 . دۈشمهنلىرى بانا كۆرسهتكهن بوالتتى

 مـۆمىن ئىنـسان قىيىنچىلىـق يـۈز بهرگهنـدە تهقــدىرگه

 ئىنـساننىڭ بهخـت . تايىنىدۇ، تهقدىر بىلهن هىمايىلىنىـدۇ

 سائادىتى بۇيرۇلغان ئىشنى قىلىـش، چهكلهنـگهن ئىـشتىن

 . يېنىش ۋە تهقدىرگه بويسۇنۇش  بىلهن قولغا كىلىدۇ

 ئالالهنىڭ ئىرادىسى ۋە تهقدىرى  شۇنى بىلىش كېرەككى،

چۈنكى  بىلهن گۇناه ئىشالرغا هۆججهت  كهلتۈرۈلمهيدۇ،
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 مۇسىبهتلهرگه بىراق  ئالاله گۇناه ئىشالرنى هارام قىلدى

 . هۆججهت كۆرسىتىلىدۇ

 ئۆزرىسى ههقىقى قۇبۇل قىلىنىدىغان كىشى كىم؟

 ئىنـــساننىڭ قىلىـــدىغان ئىـــشىلىرى يـــاكى جىنـــايى

 قىلمىشلىرىنىڭ بۇرۇن تهقـدىردە بهلگىلهنگىنـى، ئىنـسانغا

 . ئۆزرە بايان قىلىش پۇرسىتىنى بىرەلمهيدۇ

 ىنى ههقىقى ئۆزىرلىـك ئـادەم قىلغـان ئهملىنىـڭ هـۆكم

 بىلمىگهن ياكى ئىرادىسى ۋە قۇدىرتى بولمىغان يهتمىـگهن

 . ئىنساندۇر

 مهرىپهت ساالهىيتىگه ئىگه بواللمايدىغان كىچىك بـاال،

. ساراڭ ۋە ئىسالم دەۋىتى يهتمىگهن ئىنسانالردۇر
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 ئهلهيهىسساالم  كىچىك باال چوڭ بولغۇچه، : " پهيغهمبهر

 شىنى تـاپقىچه ئۇخالپ قالغان كىشى ئويغانغىچه، ساراڭ هۇ

 " تۈرلۈك كىـشىدىن مهسـئۇلىيهت كۆتۈرلـۈپ كهتتـى 3 بۇ

 . دېگهنىدى

 شۇنداقال مهجبۇرالنغان، ئۇنتۇپ قالغـان ۋە خاتالىـشىپ

 قالغان ئىنسانغا ئوخشاش قىلمىشىدا ئىرادىـسى بولمىغـان

 . كىشى ئۆزىرلىك بولىدۇ

 سـىلهر سـهۋەنلىكتىن قىلىـپ سـالغان { : ئالاله قۇرئاندا

 هرگه هېچ گۇنـاه بولمايـدۇ، لـېكىن قهسـتهن ئىشالردا سىل

 ( دەيـدۇ، } ) سـىلهرگه گۇنـاه بولىـدۇ ( قىلغان ئىشلىرىڭالردا

). ئايهت  5  سۈرە ئههزاب
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 تهقدىرنى مۇداپىئه قىلغىلى بوالمدۇ؟

 يهنـى قارشـى ( بهزى كىشلهر تهقدىر مۇداپىئه قىلىنمايدۇ

 ئـالاله : شـۇنىڭ ئۈچـۈن ). تۇرغىلى بولمايدۇ دەپ ئوياليدۇ

 منىڭ كهمـبهغهل بولۇشـىنى تهقـدىر قىلغـان بولـسا ئـۇ كى

 كهمبهغهل بولىدۇ، كىمنىڭ باي بولۇشـىنى تهقـدىر قىلغـان

 . بولسا باي بولىدۇ

 كىمگه خاتىرجهملىك تهقدىر قىلغان بولـسا ئـۇ شهكـسىز

 هالهتته خاتىرجهم بولىدۇ، كىمگه كىسهل بولۇشـنى تهقـدىر

. ارشىدۇ قىلغان بولسا ئۇ شهكسىز كىسهل بولىدۇ دەپ ق
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 دۇئـا قىلغاننىـڭ پايدىـسى يـوق، : شۇ سهۋەپتىن بـۇالر

 چۈنكى دۇئا تهقـدىر قىلىنغـان نهرسـىنى ئۆزگهرتهلمهيـدۇ

 . دىيشىدۇ

 : بۇالرغا دەيمىزكى

 ئـۇنى . ئالالهنىڭ نىمىنى تهقدىر قىلغىننى بىز بىلمهيمىـز

 پهقهت ئــالاله بىلىــدۇ، بىــز ئــۆزىمىزگه تهقــدىر قىلىنغــان

 سـادىر بولغانـدىن كىـيىن ئانـدىن نهرسىنى ئهمهلىيهتته

 بىلىمىز، ئهمهلىيهتـته سـادىر بولۇشـتىن ئىلگىـرى قانـداق

 . بولۇشىنى بىلمهيمىز

 شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئىلگىــرى هېچقانــداق نهرســه تهقــدىر

 قىلىنمىغاندەك ههق سۆز ۋە ياخشى ئهمهلـلهرگه يـۈزلىنىش

. الزىم بولىدۇ
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ي، بىـز ئالالهنىـڭ نېمىنـى تهقـدىر قىلغانلىقىغـا قارىمـا

 ئالالهنىـــڭ قانـــداق ئىـــشالرنى بـــۇيرۇپ، نىمىلهرنـــى

 بىز مۇشۇنى قىلىشقا قادىر ، ئۇ بىز . چهكلىگهنلىكىگه قارايلى

 . ئۈچۈن پايدىلىقتۇر

ــهرىئهت ــۇ ش ــسىاليلى، ئ ــا ئې ــۈن دۇئاغ ــۇنىڭ ئۈچ  ش

 رىغبهتلهندۈرگهن بىر ئىش، ئۇنىڭ ئۈسـتىگه ئـالاله ئـۇنى

 دىن بىر سهۋەپ دۇنيا ۋە ئاخىرەتته ياخشىلىقنىڭ سهۋەپلىرى

 شــۇنداقال ئــۇنى دۇنيــا ۋە ئــاخىرەتته . قىلىــپ بهلگىلىــدى

 يامانلىق ۋە بهخىتـسىزلىكنى مـۇداپىئه قىلىـدىغان قىلىـپ

 . بهلگىلىدى

 تهقــدىرنى دۇئــادىن :" پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم

ــسى ــشلىقتىن باشقى ــۈرنى ياخ ــالمايدۇ، ئۆم ــسى توس باشقى
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ــگهن " ئاشــۇرالمايدۇ ــدىرنى توســىدۇ دېگ . دې ــك تهق  هنلى

ــۇچى ــهۋەپ قىلىنغـ ــهۋەپلهر سـ ــلهر ( سـ  ) نهتىجىـ

 . نهرسىلهرنى توسقاندەك توسىدۇ دېگهنلىك بولىدۇ

 ئىنسان ئالاله يولىدا جىهـاد قىلىـشقا، ئىتـائهت ئىـشالر

 . بىلهن گۇناه بولىدىغان ئىشالرغا قارشى تۇرۇشقا بۇيرۇلغان

 ئىنــسان ئــالاله ئۈچــۈن بۇيرۇلغــان تهقــدىر بىــلهن

 . تهقدىرگه ئۇرۇش ئىالن قىلىدۇ چهكلهنگهن

 قورســاق ئېچىــشنىڭ، ئۇســساپ كىتىــشنىڭ ئۆزىمــۇ بىــر

 تهقدىر، بىز بۇ تهقـدرىگه تامـاق يېـيىش ۋە ئۇسـسۇزلۇقنى

 قاندۇرىـدىغان ئىچىملىكلهرنـى ئىچىــش ئـارقىلىق قارشــى

. ئۇمۇ تهقدىر، بۇمۇ تهقدىر . تۇرااليمىز
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 دىــمهك ســهۋەپ ئــارقىلىق تهلهپ قىلىنىۋاتقــان نهرســه

 هاسىل بولىدۇ، سهۋەپ قىلمىسىڭىز ئىزدەۋاتقان نهرسـىڭىزگه

 . ئىرشهلمهيسىز

 ئهقىللىق ئىنسان تهقدرگه تهقدىر بىلهن قارشـى تۇرىـدۇ

 قايتۇرىدۇ  ياشـىيالمايدۇ . ۋە  قورسـاق . ئىنـسان سهۋەپـسىز

ــدىرنىڭ قاتارىــدىن  ئــېچىش، ئۇســسۇزلۇق، قورقــۇش تهق

ــدىر ــۇ تهق ــدىرگه ب ــۇ تهق ــسانالر ب ــانىلىدۇ، ئىن  الرنى س

 توســالىغۇدەك تهقــدىر بىــلهن قارشــى تۇرۇشــقا ههرىــكهت

 . قىلىدۇ

 ئالاله مۇۋەپپهقىيهت ئاتا قىلغـان ئىنـسان ئاخىرەتنىـڭ

جازاسىدىن ئىبارەت تهقدىرگه تهۋبه قىلىش، ئىمان ئېيتىش
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 ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلىشتىن ئىبارەت تهقدىر بىلهن قارشى

 . تۇرىدۇ

 دۇر، ئۇنىڭ هىكمىتىمۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ئىالهى بىر

 . بىردۇر، بهزىسى بهزىسىگه زىتلىشىپ قالمايدۇ

 هىدايهت بىلهن ئېزىش ئارسىدىكى ئىنسان

 : هىدايهت دەرۋازىسى ههممه كىشلهرئۈچۈن ئوچۇق

ــئۇل ــۆزى مهس ــدىن ئ ــساننىڭ ئۆزى ــاال ئىن ــالاله تائ  ئ

 . بولۇشــىنى، ئاقىۋىتىنىــڭ ئــۆز قولىــدا بولۇشــىنى خالىــدى

 ىقى ۋە بهختىنـى ئىنـساننىڭ ههركىتـى، ئىنساننىڭ نىجـاتل

چىقارغان كۈچى، پاكلىقنى ئارزۇ  قىلىش ۋە هـاۋايى ههۋەس
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 ئۈســتىدىن ههقىقهتنــى، ئېــزىش ئۈســتىدىن تــوغرا يــولنى

 . تاللىشىغا مۇناسىۋەتلىك قىلدى

 كىمكــى هىــدايهت { : قۇرئــان كهرىــم مۇنــداق دەيــدۇ

ــڭ ــسى ئۇنى ــڭ پايدى ــدايهت تاپقاننى ــدىكهن، هى  تاپى

 كىمكى ئازىدىكهن، ئازغانلىقنىڭ زىينى ئۇنىـڭ . ۇر ئۈچۈند

 ئۆزى ئۈچۈندۇر، بىر ئادەم يهنه بىـر ئادەمنىـڭ گۇنـاهىنى

 ). ئايهت  15  سۈرە ئىسرا ( دەيدۇ، } ئۈستىگه ئالمايدۇ

 ئهگهر ياخشىلىق قىلـساڭالر، ياخـشىلىقىڭالر ئـۆزەڭالر {

 ( ، } ئۈچۈندۇر، يامـانلىق قىلـساڭالرمۇ ئـۆزەڭالر ئۈچۈنـدۇر

 ). ئايهت  7  ىسرا سۈرە ئ

ــۆزىگه { ــسان ئ ــى ئىن ــان ( بهلك ــان يام ــى قىلغ  يهن

 ئۆزىنى ئـاقالش قـانچه ئـۆزرە ) ئىشلىرىغا ئۆزى گۇۋاهتۇر،
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 قىلىنمايدۇ ( ئېيىتقان تهقدىردىمۇ  قوبۇل  سـۈرە ( ، } ) ئۆزرىسى

 ). ئايهت  15 ~ 14  قيامهت

 ئالاله هېچكىمنى تاقىتى يهتمهيـدىغان ئىـشقا تهكلىـپ

ــشىنىڭ ق  ) نىــڭ ســاۋابى ( ىلغــان ياخــشلىقى قىلمايــدۇ، كى

 سۈرە ( ، } مۇ ئۆزىگىدۇر ) نىڭ جازاسى ( ئۆزىگىدۇر، يامانلىقى

 ). ئايهت  286  بهقهرە

 قىلمىـشلىرىنى ) يامـان  ياخـشى ( شۇ كۈندە ئىنـسان {

 جهههننهم ئوچـۇق كۆرسـىتىلىدۇ . ئهسلهيدۇ  . قارىغۇچىالرغا

 چېكىـدىن ئاشـىدىكهن، دۇنيـا ) كۇفىردا، گۇناهتا ( كىمكى

 ئۇنىـڭ ) ئاخىرەتتىن ( ىكچىلىكىنى تىر  كۆرىدىكهن،  ئارتۇق

 پهرۋەردىگارىنىـڭ . جايى ههقىـقهتهن جهههنـنهم بولىـدۇ

 تارتىلىشتىن ( ئالدىدا  ئۆزىنى نهپسى ) سوراققا قورقىدىغان،
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 ) يهنى هارام قىلىنغـان نهرسـىلهردىن ( خاهىشىغا بېرلىشتىن

 چهكلىگهن ئادەمگه كهلسهك، ههقىـقهتهن، ئۇنىـڭ جـايى

 ). ئايهت  40 ~ 35  سۈرە نازىئات ( ، } ت بولىدۇ جهننه

ــارالر ( { ــى كۇفف ــان !) ئ ــا ئىم ــشقا ئالالهغ ــىلهر نېم  س

ــىلهرنى ــبهر سـ ــالبۇكى، پهيغهمـ ــسىلهر؟ هـ  كهلتۈرمهيـ

 ئىمان كهلتۈرۈشكه چاقىرىدۇ  ( دەيـدۇ، } پهرۋەردىگارىڭالرغا

 ). ئايهت  8  سۈرە ههدىد

 يوقۇرقى ئايهتلهردىن ئىنساننىڭ ئىمان ئېيـتىش، تـوغرا

 يولدا مېڭىشقا  مۇتلهق ئىختىيارلىقى، هـۆرلىگى، شـۇنداقال

 ئېزىپ كهتـسه مهسـئۇلىيهتكه تارتىلـدىغانلىقى كۆرۈنـۈپ

. تۇرىدۇ
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 : ئىككى نىئمهت بارلىق بهخىتنىڭ ئاساسىدۇر

 . ئالاله بهندىللىرىگه بۈيۈك ئىككى نىئمهت ئاتا قىلـدى

 ئۇ ئىككـى نىـئمهت پۈتـۈن بهخىتنىـڭ ئاساسـى، بـارلىق

 . لىقنىڭ مهنبىيىدۇر ياخشى

 ئـــالاله تائـــاال ئىنـــسانالرنى دەســـلهپقى : بىرىنچـــى

 . يارتىلىشىدا ساپ تهبىئهت ئۈستىدە ياراتتى

 ئالاله ئىنـسانالرنى ئومۇميۈزلـۈك هىـدايهت : ئىككىنچى

 قىلدى، بىرەر مىللهتنى ئايرىپ قويمىدى، كىتاپ چۈشـۈرۈپ

 بهردى، پهيغهمــبهر ئهۋەتىــپ بهردى ۋە ئــۇالر بىلمىــگهن

 دەۋەت يهتمىــگهن كىــشلهرنى . ســىلهرنى ئــۈگهتتى نهر

. ئازاپلىماسلىق ئالالهنىڭ رەهمىتىدۇر
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 هـېچ ( پهيغهمـبهر ئهۋەتـمهي تـۇرۇپ { : ئالاله قۇرئاندا

  15  سـۈرە ئىـسرا ( دەيدۇ، } جازالىغىنىمىز يوق ) ئادەمنى

 ). ئايهت

 : خالىغان كىشىنى ئازدۇرىدۇ دېگهننىڭ مهنىسى

 قىـقهتهن خالىغـان كىـشىنى ئـالاله هه { : ئالاله قۇرئاندا

 ( دەيـدۇ، } گۇمراه قىلىدۇ، خالىغان كىشىنى هىدايهت قىلىـدۇ

 ). ئايهت  8  سۈرە فاتىر

 بهزەنلهر مۇشـۇ ئـايهتكه ئېـسىلىپ، ئـايهتنى مـۇالهىزە

 قىلمىغانلىقى، ئايهتنىـڭ بهزىـسىنى يهنه بهزىـسى بىـلهن

 بىرلهشـــتۈرۈپ چۈشـــهنمىگهنلىكى ســـهۋەبىدىن قىلغـــان

. هقدىرگه ئارتىپ قويۇشقا ئۇرۇنىدۇ جىنايهتلىرىنى ت
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ــدا ــالاله قۇرئان ــىقالرنىال { : ئ ــارقىلىق پهقهت پاس ــۇ ئ  ش

 ئازدۇرىدۇ، پاسىقالر ئالاله  ۋەدە  ئالغاندىن كىيىن بهرگهن

 ). ئايهت  8  سۈرە فاتىر ( دەيدۇ } ۋەدىسىنى بۇزىدۇ

 دىــمهك بــۇ يهردىكــى ئــازدۇرۇش ۋەدىــسىنى بۇزغــان،

 بۇزغۇنچىلىق قىلغـان پا  سـىقالر ئۈچـۈن بىـرىلگهن زېمىندا

 . جازادۇر

 ئۇالر ههقتىن بۇرۇلۇپ كهتكهندىن كىيىن، ئالاله { : يهنه

 ئۇالرنىڭ دىللىرىنى هىدايهتتىن بۇرىۋەتتى، ئـالاله پاسـىق

  5  ســۈرە ســهپ ( دەيــدۇ، } قهۋمنــى هىــدايهت قىلمايــدۇ

). ئايهت
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ــۇفىردا ( { ــى ) ك ــقۇچىالرنىڭ دىللىرىن ــدىن ئاش  ههددى

ــز ــۈس ( دەيــدۇ، } ئهشــۇنداق پېچهتلهيمى   74  ســۈرە يۈن

 ). ئايهت

 كىشلهر ئىماندىن يۈز ئـۆرۈپ، ئالالهنىـڭ پىرىنـسىپىنى

ــالاله ئۇالرنىــڭ دىللىرىغــا پىــچهت  تاشــلىغان چاغــدا، ئ

 بېسىۋېتىش ۋە قهلبلىرىنـى قـاتتىق قىلىـپ قويـۇش بىـلهن

 بۇ  ئۇالرنىڭ كاپىرلىقى ۋە ئالالهنىـڭ يولىـدىن . جازالىدى

 . دۇر توسقانلىقىغا ئۇيغۇن جازا

 ئالاله تائاال ئازغۇنلىقنى ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئـازغۇنلۇق

 هىدايهتنى ئۇنىڭدىن كېيىنكى هىـدايهت . بىلهن جازااليدۇ

بىلهن مۇكاپاتاليدۇ، شۇنداقال يامانلىققا ئوخشاش يامانلىق
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 بىلهن جازااليدۇ، ياخشىلىققا ئوخـشاش ياخـشىلىق بىـلهن

 . مۇكاپاتاليدۇ

 كېسهل ئۇالرنىڭ دىللىرىد { : ئالاله  يهنى مونـاپىقلىق ( ا

ــهكلىنىش ــسىلىنى ) ۋە شـ ــڭ كېـ ــالاله ئۇالرنىـ ــار، ئـ  بـ

 ). ئايهت  10  سۈرە بهقهر ( دەيدۇ، } كۈچهيتىۋەتتى

 يوقارقى ئايهتلهردىن ئازدۇرۋېتىش ۋە قهلىـبگه پىـچهت

 بېــسىۋېتىش كۇفىرلىــق، پاســقىلىق ۋە ئاســيىلىق قىلىــشنىڭ

 ى ۋە سهۋەپلىرى ئهمهس، بهلكى شـۇ ئىـشالرنىڭ نهتىجىـس

 ئالالهنىــڭ ســهۋەپ ۋە نهتىجىــدىكى قانۇنىغــا ئاساســهن

 . جازاسى ئىكهنلىگى ئايدىڭلىشىدۇ

 ئازدۇرۋىتىش دېگهن سۆزنىڭ مهنىسى، يهنى بـۇ كىـشى

هىدايهتنى تاشالپ، خاتا يـولنى تاللىـدى، شـۇنىڭ بىـلهن
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 ئىزدەۋاتقـان . ئالاله ئـۇ ئـادەمنى مهقـسىتىگه يهتكـۈزدى

 . نهرسىسىنى تامامالپ بهردى

 ( ئــالاله ههقىــقهتهن يالغــانچى، { : الاله قۇرئانــدا ئــ

 كۇفىرلىـق قىلغـۇچىنى هىـدايهت ) ئالالهنىڭ نېئمهتلىـرىگه

 ). ئايهت  3  سۈرە زۇمهر ( دەيدۇ، } قىلمايدۇ

 ئالاله ئاتا قىلغان كۆزنى توغرا ئىـشلهتمىگهن، قهلبىنـى

 كۇپرى،  يالغانچىلىق، ئىسراپ، شهك، زۇلـۇم ۋە پاسـىقلىق

 . كىشى ئالالهنىڭ هىـدايىتىنى تاپالمايـدۇ، بىلهن بۇلغۇغان

 چۈنكى ئۇ قىلىقى ۋە ئىستىلنىڭ ناچـارلىقى بىـلهن ئـۆزىگه

 ئىـستىلنىڭ ئىنـسان هاياتىـدا  هىدايهت يولنى تاقىۋەتتى،

. تهسىرى بارلىقىدا شهك يوق
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 قهلبىگه پىچهت بېسىلىش بىـلهن جازاالنغـان كـۇپرى ۋە

 : ىدى؟ دىيىلسه بىرىنجى قېتىملىق گۇناه قانداق پهيدا بول

ــاه : جــاۋاپ  ئىنــساندىن تــۇنجى يــۈز بىرىــدىغان گۇن

ــتۇرۇپ ــشنى ئاسانالش ــشى ۋە تهس ئى ــڭ ئازدۇرى  ئالالهنى

ــانچه ــۆڭلىنى خالىغــ ــلهن ئهمهس، كــ ــشى بىــ  بىرىــ

 . قويىۋەتكهنلىگى ئۈچۈن پهيدا بولغان

 ئاساسلىق مهسىله، ئىنسان كۆڭلىنى قىزىققان نهرسىلهرگه

 بولمىدى، كۆڭلىنىـڭ كهيـنىگه قويۇۋەتتى، ئۆزى بىلهن كار

 ! قۇرئاننىڭ بايانىغا قاراڭ . كىردى

 توغرا يـول ئېنىـق ) مۆجىزلهر ئارقىلىق ( كىمكى ئۆزىگه {

 ) يهنى ئۇنىڭ ئهمـرىگه ( بولغاندىن كىيىن، پهيغهمبهرىگه

ــدىن ــڭ يولى ــدىكهن، مۆمىنلهرنى ــك قىلى مۇخالىپهتچىلى
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 ىـز، غهيرىگه ئهگىشىدىكهن، ئۇنى ئۆز يولىغا قويـۇپ بىرىم

 جهههنـنهم ) ئاخىرەتته ( ئۇنى  جهههنـنهمگه كىرگـۈزىمىز،

  115  سـۈرە نىـسا ( دەيـدۇ، } نېمه دېگهن يامـان جـاي

 ). ئايهت

 ئهگهر سىز  ئـالاله ههمـمه ئىـشنى يارتىـپ يهنه نـېمه

 !. ئۈچۈن جازااليدۇ؟ دېيشىڭىز مۈمكىن

 ئالاله ههممه ئىشنى ياراتتى، بىراق سىزنىڭ خاتا يولـدا

ىڭىز ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهۋەتىـپ، كىتـاپ مېڭىپ قالماسلىق

 پهيغهمـــبهر ســـىزگه قىلىـــدىغان ۋە . چۈشـــۈرۈپ بهردى

 بهخىتلىك بولۇشىڭىز . قىلمايدىغان ئىشالرنى سىزىپ بهردى

ــىڭىزنى ــراق بولۇش ــشالردىن يى ــگهن ئى ــۈن چهكلهن  ئۈچ

سـىز قايــسى بىــر ئىـشنى قىلــسىڭىز ئــۆز . تهۋسـىيه قىلــدى
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 لاله سـىزنى مهجبـۇرلىغىنى ئىختىيارىڭىز بىلهن قىلدىڭىز، ئا

ــوق ــشالرنى . ي ــان ئى ــۇرۇپ يام ــۇپ ت ــولىڭىزدىن تۇت  ق

ــدى ــشىڭىزنى . قىلدۇرمى ــشالردىن قېچى ــان ئى ــى يام  بهلك

 . بۇيرۇدى

 : هىدايهت ئىككى خىل مهنادا كىلىدۇ

 كۆرسىتىپ قويۇش هىدايىتى؛  1

 . ياردەم بىرىش هىدايىتىدۇر  2

 هيغهمـبهر پ . بىرىنچىسى كاپىرالر بىلهن ئورتاق ئاقىۋەت

 ئهلهيهىسساالمنىڭ قىلىدىغان هىدايىتى كۆرسـىتىپ قويـۇش

 ياردەم بىرىش هىدايىتى ئالالهغا ئىـشهنگهن، . هىدايىتىدۇر

ــدۇ ــشىگه بولى ــۈزلهنگهن كى ــسنىپىغا ي ــڭ پىرى . ئالالهنى
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 كۆرسىتىپ قويۇش هىـدايىتى بـارلىق ئىنـسانىيهت ئۈچـۈن

 . ئومۇمدۇر

ــرىش ۋە ــسۇندرۇرپ بى ــى بوي ــشىلىق قىيىنچىلىقالرن  ياخ

 يوللىرىغا ياردەم بىرىش مهنىسىدىكى ئالالهنىڭ هىدايىتى،

 . ئالالهغا ئىشهنگهن ۋە ههق  يولغا ماڭغان كىشىگه بولىدۇ

 ئهمما ئالالهغا ئىشهنمهيدىغان ئالالهنىـڭ پىرىنـسىپىغا

ــۆرۈگهن ــۈز ئ ــشالردىن ي ــشى ئى ــسىلمايدىغان، ياخ  ئې

 . كاپىرالرنى ئالاله هىدايهت قىلمايدۇ

 هر؛ مهن ئۆزۈمگه قارىسام يامان ئىش قىلىـپ بهزى كىشل

 كىتىپ بېـرىپتىمهن، مهن بۇنىڭـدىن ئۆزۈمنىـڭ بهخىتـسىز

 ئىكهنلىگىنى چۈشهندىم دەيدۇ، بىـز ئۇنىڭغـا دەيمىزكـى؛

سهن بارلىق يامان ئىشالرنى قىالمسهن؟ خالىس ياخشىلىققا
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 تهبئىلىشىپ كهتـكهن ۋە خـالىس يامانلىققـا تهبئىلىـشىپ

 شۇنىڭ ئۈچۈن ئالاله  سىز ئۆز . ر بولمايدۇ كهتكهن ئىنسانال

 ئىختىيارىڭىز بىلهن تالاليدىغان يامان  ئىـشالرنى يېزىـپ

 قويدى، سىزنىڭ ئۇ ئىشالرنى تالاليدىغانلىقىڭىزنى بىلهتتى،

 ئالاله بىلگهنلىكى ئۈچۈن پهقهتال يېزىـپ قويـدى، بىـراق

 . هېچ بىر ئىنساننى يامان ئىش قىلىشقا مهجبۇرلىغىنى يوق

ــدىغان ئىــشالرغا ئىالهــى ئهر ــلهن قىلىن ــرادە بى  كىــن ئى

 بىلىشنىڭ پوزسىيهسى قانداق؟

 . ئۇ تولۇق ئۆز ئىچىگه ئېلىش، مۇكهممهل ئۆزلهشتۈرۈشتۇر

ــدا ــالاله قۇرئان ــات { : ئ ــسىدىكى مهلۇم ــۇالر توغرى  ئ

ــۇزدا ــدا لهۋهۇلمههپــ ــڭ دەرگاهىــ ( پهرۋەردىگارىمنىــ
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 يدۇ ههم ، پهرۋەردىگارىم ههم خاتاالشـما ) خاتىرىلهكلىكتۇر

 ). ئايهت  52  سۈرە تاها ( دەيدۇ، } ئۇنتۇمايدۇ

 ئهركىن ئىرادە دېگهن سۆز بىلهن ئهمهللىرىمىز ههممىنـى

 تولۇق بىلگـۈچى ئىالهـى بىلىـشنىڭ دائىرسـىدىن چىقىـپ

 كهتمهيدۇ دېگهن گهپ بىلهن قانداق ماسلىشىدۇ؟

 سىز سۈزۈك ئهينهكنىڭ ئالدىدا قـاپىقىڭىز : جاۋاپ ئاسان

 لهتته تۇرسىڭىز قانداق كۆرنىـسىز؟ يـۈزىڭىز تۈرۈك، خاپا ها

ــالهتته ــا ه ــۈرۈك خاپ ــاپىقىڭىز ت ــدا ق ــڭ ئالدى  ئهينهكنى

 . كۆرۈنىدۇ

 بۇنداق كۆرۈنۈشته ئهينهكنىڭ گۇنـاهى بـارمۇ؟ ئهيـنهك

ــۈپهتلهپ بىرەلهيــدۇ، ئهگهر كۈلــۈپ تۇرغــان پهقهت س
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 بولسىڭىز ئهيـنهك يۈزىـدە خۇرسـهن هـالهتته كـۆرۈنگهن

 . بوالتتىڭىز

ــى ــشاش، ئىاله ــۇنىڭغا ئوخ ــۇ ش ــڭ ئهينىكىم  ئىلىمنى

ــدۇ ــتۈرۈپ بېرىـ ــپ ۋە رۇشهنلهشـ ــشلىرىڭىزنى ئېچىـ  . ئىـ

 ئــۇ . ئىــشىلىرىڭىزنى ئۆزگهرتىــپ ههركهتلهندۈرۋەتمهيــدۇ

 . ئهمهلگه ئهگىشىدۇ، ئهمهل ئۇنىڭغا ئهگهشمهيدۇ

 ئهمهللهرنىڭ ئىنسان دىلىغا بولغان تهسىرى

 ى يامـان ئالالهنىڭ قانۇنى بويىچه ئهمهللهر ياخشى ياك

 مهسـىلهن . بولسۇن ئىنـساننىڭ دىلىغـا تهسـىر كۆرسـىتىدۇ

ناماز، ئهگهر بىر ئىنسان نامازنىڭ ۋاقتىغـا تولـۇق رىئـايه
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 قىلىپ، ئىخالس بىلهن ئـادا قىلـسا، بـۇ نامـاز ئىگـسىنىڭ

ــۈچ ــۇر، كــۆڭلىگه خۇرســهنلىك، بهدىــنىگه ك ــبىگه ن   قهل

ــان ــۇر ۋە يام ــۈزىگه ن ــۈچ، ي ــسىگه ك ــۇۋۋەت، ئىرادى  ق

 . دىن قول ئۈزۈش مىۋىللىرىنى ئاتا قىلىدۇ ئىشالر

 يامان ئهمهللهرنىڭ ئوخـشاشال تهسـىرى ۋە نهتىجىـسى

ــدۇ ــىلهن . بولى ــش، : مهس ــشه قىلى ــش، پاهى ــاراق ئىچى  ه

 جازانىخورلۇق قىلىش ئىدلوگىيه، ئهخالق، ئهقىـل، قهلىـب،

 ۋىجدان ۋە ئىرادىدە ئىنساننىڭ دىلى ۋە ئىـستىلىغا تهسـىر

 . كۆرسىتىدۇ

 سـاۋابى ئۇنىڭـدىن كىيىنكـى ياخـشىلىق، ياخشىلىقنىڭ

 . يامانلىقنىڭ جازاسى ئۇنىڭدىن كىيىنكى يامانلىق بولىـدۇ

. ئهمهللهرنىڭ تهسىرى ساۋاپ ۋە جازانىـڭ بىـر قىـسمىدۇر
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 ئالاله تائاال سهۋەپ  ۋە نهتىجىلهرنى يـاراتقۇچى، ئۇنىـڭ

ــسى ۋە ــىرىنى بهرگۈچى،ئىرادىـ ــۇۋۋەت ۋە تهسـ ــۈچ قـ  كـ

 . شالرنى ماڭدۇرغۇچىدۇر هىكمىتىگه قارىتا ئۇ ئى

 مهسىلهن، ئىنسان تاماق يىگهنـدە تامـاق يىگهنلىكـى

 ئۈچۈن تويىدۇ، ئـالاله تائـاال تويۇشـنى تامـاق يىيىـشكه

 ئهگهر ئالاله تويماسلىقنى خالىغـان بولـسا . چېتىپ قويدى

 . تاماق يىيىش مهۋجۇد بولسىمۇ خـالىغىنى بـويىچه بـوالتتى

 ان بولـسىمۇ شـۇنداق ئهگهر تاماقسىز تويۇشنى ئىرادە قىلغـ

 . قىالاليتى، هېچقانداق بىر نهرسه توسالغۇ بواللمايتتى

 دىمهك، تامـاق يىـيىش ئىنـساننىڭ ئـۆز ئىختىيـارى ۋە

 تاماقتىن كىـيىن تويـۇش ئىـشىدا . ئىرادىسى بىلهن بولدى

چـۈنكى ئـۇ تامـاق يهپ . ئىنسان ههرگىـز ئارلىـشالمايدۇ
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 ولسا قـادىر تويۇپ بولغاندىن كىيىن تويۇشنى يوقاتماقچى ب

 . بوالاليدۇ

 ئهمهلمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش ئىنـساننىڭ ئـۆز ئىختىيـارى

 سهۋەپ قىلىپ بولۇپ ئهمهلدىن كىلىـدىغان . بىلهن بولىدۇ

 . تهسىرنى توسماقچى بولسا قادىر بواللمايدۇ

 بهزى كىشلهرنىڭ قهلبىگه پىچهتنىڭ بېسىلىـشى  دېمهك،

 ىـڭ ياكى ههقىقهتنى كۆرەشتىن قـارىغۇ بولۇشـى ئهمهللهرن

 . تهسىرى، ئىختىيارى ئىستىلنىڭ تهسىرىدۇر

 چىرايلىق ۋە گۈزەل قىزنىڭ ئهخالقسىز چاقىرىقىغا ئاۋاز

 قوشقان كىشىنىڭ ئههۋالى دەسلهپته ئۆز ئىختىيارى ۋە

 ئىرادىسى  بىلهن بولىدۇ، ئاالقه كۇچايغانچه مهجبۇرلىنىدۇ،

. ئاخىرى جازا ۋە باالغا يولۇقىدۇ
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 تهقدىرنىڭ سىرى

 قېلىپ " هارام دەيدىغان بىر دائىرە " هسىلىسدە تهقدىر م

 ئهقىللىق كىشلهر بۇ مهيـدانغا كىرمهسـلىكى ۋە ئـۇ . قالدى

 ئۇ بولسىمۇ ئالالهنىڭ خـاس . ئهتراپتا چۆگلىمهسلىكى الزىم

 قىلغان نهرسىسى، خالىغان نهرسىنى تاللىشى، دەرت ئهلهم

 ۋە باالنى تهقدىر قىلىـشى، بۇنىڭغـا نـېمه ئۈچـۈن بهردى؟

 ىڭغا نېمه ئۈچۈن بهرمىدى؟ نـېمه ئۈچـۈن بىـر تۈرلـۈك ئۇن

 كىشلهرنى هىدايهت قىلدى؟ ئهگهر خالىغان بولـسا بـارلىق

 نــېمه ئۈچــۈن . ئىنــسانىيهتنى هىــدايهت قىلغــان بــوالتتى

ئىنسانالرنىڭ گۇنـاه ئىـشالرنى قىلىـشىنى خالىـدى؟ نـېمه
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 ئۈچۈن زالىم، نـادان ۋە كـاپىر ئىنـساننى يـاراتتى؟ نـېمه

ــۇن ــگه ئۈچــۈن ئ ــدى؟ دېگهن ــۈپهت ياراتمى ــته س  ى پهرش

 . ئوخشاش ئالالهنىڭ هىكمىتىگه ئاالقىدار ئىشالر

 بۇنىڭغا ئوخشاش سۇئالالرغا ههر قانـداق چهكلىمىـدىن

 خالى بولغان ئىالهى خاهىش ۋە مۇتلهق ئىالهـى ئىـرادىگه

 بىـز . تهسلىم بولماقتىن باشقا قانائهتلىنهرلىك جاۋاپ يـوق

ــا ــز، ئىالهــى هىكمهتنىــڭ ئازغىن  بىــر قىــسمىنىال  بىلهلهيمى

ــز ــى بىلمهيمى ــۆپلىگهن تهرەپلىرىن ــى . ك ــۇ هىكمهتلهرن  ئ

 . بىلمهسلىكىمىز ئۇنىڭ يوق ئىكهنلىگىنى ئىپادىلىمهيدۇ

 ئهقىللىـــق ئىنـــسان، ئالالهنىـــڭ ههر بىـــر نهرســـىنى

ــدىغانلىقى، ــش قىلى ــلهن ئى ــمهت بى ــدىغانلىقى، هىك  بىلى

ى، ههمـمه رەهمىتىنىڭ ههممه نهرسىدىن كهڭرى ئىكهنلىكـ
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ــڭ ــى،  ئالالهنى ــۇق خهۋەردار ئىكهنلىك ــىىدىن تول  نهرس

 تهقدىرىــدە ســاقالنغان ســىر ۋە ئالالهــدىن  باشــقىالر

ــك ــشى يىتهرلى ــارلىقىنى بىلى ــڭ ب ــدىغان ئىلىمنى  بىلمهي

 . دەلىلدۇر

 ئالاله ئۇ هىكمهتنىڭ سىرلىرىنى بىزگه كۆيۈنۈپ بىـزدىن

ــۇردى ــكه . يوش ــشالردا هىكمهت ــگهن ئى ــىرىنى بىلهلمى  س

 چۈنكى پهرۋەردىگار بىـر نهرسـىنى . ئىشهنسهك يىتهرلىكتۇر

 . ئههمىيهتسىز ياراتمايدۇ

 ئهگهر ههر ئىنسان ئۆزىنىڭ ئۆلۈپ كىتىـدىغان ۋاقتىنـى

بىلىپ قالسا قانچىلىك ئـازاپ ئىچىـدە تۇرمـۇش كهچـۈرەر

!. هه
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ــسانالر ــورالمايدۇ، ئىن ــشلىرىدىن س ــان ئى ــالاله قىلغ  ئ

 . سورىلىدۇ

ــا ــارقى سـ ــدىرنىڭ يوقـ ــشتىن تهقـ  ههلهردە ئىزدىنىـ

 چۈنكى ههر قانچه قىلساقمۇ ههقىقى نهتىجىگه . چهكلهندۇق

 ئىرشــهلمهيمىز، ئهقىــل ســهۋيمىزنىڭ كــۇچى ئــۇ ئىــشالرغا

 . يهتمهيدۇ

ــۇق ــشلىرى توغۇرل ــۆز قىلمى ــساننىڭ ئ ــز ئىن ــۇ گىپىمى  ب

 ئىختىيارىمۇ ياكى مهجبۇرمۇ؟ دېگهن سـاههدە ئىزدىنىـشگه

 . زىت كهلمهيدۇ

ڭ مىۋىسى تهقدىرگه ئىشىنى



179 

 تهقدىرگه ئىشىنىـشنىڭ مىۋىـسى مۇسـۇلماننىڭ ئهقلـى،

 پهرۋەردىگـارى بىـلهن  ئىرادىسى،  ۋىجدانى،  مهنىۋېيىتى،

 بولغان ئاالقىسى ۋە ئومۇمى ئىـسالم هاياتىـدا بهركهتلىـك

 . مىۋىسى ۋە ياخشى تهسىرى بار

 ئومۇمى  ۋە  خۇسۇسى  مۇسۇلماننىڭ  ئىشىنىش  تهقدىرگه

 شار  قانداق بىر  بولمىسۇن ئىيجابى تهسىرى ئىستىلىدا  ائىتتا

 . ئهقىللىق ئىنسانالر بۇنى هىس قىلىپ يىتهلهيدۇ . بولىدۇ

 : تهقدىرگه ئىشىنىشنىڭ مىۋىسى ۋە تهسىرلىرى

 خهتهر ۋە ئۇرۇش مهيدانلىرىدا كۈچلۈك بولۇش؛  1

 ئالاله تهقدىر قىلغان نهرسه شهكسىز بولىدۇ، بىر ئىنـسان

 مهيدۇ، بىـر ئىنـسان ئهجىلى كىلىشتىن ئىلگىرى ئۆلۈپ كهت

. ئۆمرىنى ئۇزارتىش يـاكى قىسقارتىـشقا قـادىر بواللمايـدۇ
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 تهقدىرگه ئىشهنگهن ئىنسان ئۆلۈمدىن قورقمايدۇ، چۈنكى

 تهقدىر قىلىنغان بولـسا ئۆيىـدە بولـسىمۇ ئۆلىـدۇ، تهقـدىر

 ئهجهل . قىلىنمىغــــان بولــــسا ئۇرۇشــــتىمۇ ئۆلمهيــــدۇ

 ر ئالالهنىـڭ بهلگىلهنگهن، رىزىق بۆلۈنگهن، ههممه ئىشال

 قولىدا دەپ ئېتىقاد قىلىدىغان ئىنـسان، دىنىنـى قوغداشـتا

 قانداقمۇ ئۆلۈمدىن قورقسۇن؟

 مۆمىن ئىنسان ئۆمرىـدىن ئهنـسىرمهيدۇ، چـۈنكى ئـۇ

 يېزىقلىق كىتاپتا ساناقلىق كۈن ۋە بهلگىلهكلىـك تىنىقـتىن

 . ئىبارەت

ــڭ جــانلىق ــارىخى بۇنى  مۇســۇلمانالرنىڭ دەســلهپقى ت

. شاهىدىدۇر
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ــسهر ۋە ــاتۇر، قهي ــسان ب ــشهنگهن ئىن ــدىرگه ئى  تهق

ــدۇ ــان بولىـ ــلىيالمايدىغان . قههرىمـ ــىرالر قهدەم تاشـ  شـ

 . ساههلهردە خاتىرجهم قهدەم باسااليدۇ

 زالىمالرغا قارشى تۇرۇشتا مۇستههكهم تۇرۇش؛  2

 تهقدىرگه ئىـشهنگهن ئىنـسان باتىـل، زۇلـۇم ئىـشالرغا

 مۇسـتههكهم قارشى تۇرۇش ۋە يامان ئىشالرنى چهكلهشـته

 ئىالهلىق دەۋاسى قىلىدىغان پىـرئهۋىنالر ۋە زالىـم . تۇرىدۇ

 ئىنـسانالر سـىنىڭ ئـۆمرىڭنى . هۆكۈمرانالردىن قورقمايـدۇ

 قىسقارتىشقا قادىر بواللمىغىنىـدەك، رىزقىڭـدىن بىـر بـۇردە

 شۇنىڭ ئۈچۈن مۇسـۇلمانالر . ئېلىۋىلىشقىمۇ قادىر بواللمايدۇ

 ئۇالر ههر قـانچه كۈچلـۈك زالىمالرغا قارشى تۇرۇپ كهلدى،

. بولىسمۇ باش ئهگمىدى



182 

 زالىم ههججاج سهئىد ئىبنـى جـۇبهيرىگه ئۆلـۈم بىـلهن

 ئهگهر ئۆلۈم ۋە هاياتلىق سـىنىڭ " تههدىت سالغاندا، ئۇ

 قولۇڭـدا ئىكهنلىگىنــى بىلــگهن بولـسام، ســهندىن باشــقا

 . دەپ جاۋاپ بهرگهن " ئىالهقا ئىبادەت قىلمىغان بوالتتىم

 ازا چۈشكهندە سهۋر قىلىش؛ بااليى ق  3

ــااليى ــسى، ب ــر مىۋى ــشنىڭ يهنه بى ــدىرگه ئىشىنى  تهق

ــشتۇر ــهۋر قىلى ــشىنى . مۇســىبهت چۈشــكهندە س ــۆمىن كى  م

 قورقۇنچا، سهۋرسىزلىك ۋە تاقهتسىزلىك باسـمايدۇ، بهلكـى

 ئۇ مۇسىبهتلهرنى قهلبىدە ئورناپ كهتكهن تاغـدەك ئىـرادە

 . بىلهن كۈتۈۋالىدۇ

ــدە ــۈز بهرگهنـ ــىبهت يـ ــشىنىش مۇسـ ــدىرگه ئىـ  تهقـ

ــدۇ ــا قىالالي ــتههكهملىك ئات ــگهن . مۇس ــۇ كهل ــۈنكى ئ چ
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ــدىر ــۇرۇن تهقـ ــشتىن بـ ــۆزى يارتىلىىـ ــىبهتنىڭ ئـ  مۇسـ

 شۇنىڭ بىلهن ئـۇ قولـدىن كهتـكهن . قىلىنغانلىقىنى بىلىدۇ

 قايغۇ قىلمايدۇ، كهلگهن خۇرسهنلىك بىـلهن  نهرسىگه غهم

 پـۇڭ ئۆزىنى يوقۇتۇپ قويمايدۇ، بهلكى مۇستههكهم ۋە تهڭ

 . هالىتىنى ساقالپ تۇرااليدۇ

: " پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مـۆمىن كىـشىنى ماختـاپ

ــسى ــشىنىڭ ههممى ــڭ ئى ــشى قىززىــق، ئۇنى ــڭ ئى  مۆمىننى

 ئهگهر . بۇ ئاالهىدىلىك پهقهت مـۆمىن ئۈچۈنـدۇر . ياخشى

 ئۇنىڭغا خۇرسهنلىك كهلسه ئالالهغا رەهمهت ئېيتىـدۇ، بـۇ

 ڭغـا زىيـان كىلىـپ ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخـشىدۇر، ئهگهر ئۇنى

 " قالــسا ســهۋر قىلىــدۇ، بۇمــۇ ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ياخــشىدۇر

. دېگهنىدى
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 ئالاله تهقسىم قىلغان نهرسه بىلهن رازى بولۇش؛  4

ــشنىڭ مېۋىللىرىــدىن بىرســى ــالاله : تهقــدرىگه ئشىنى  ئ

 تهقسىم قىلغان نهرسه بىلهن رازى بولـۇش، ئـالاله رىزىـق

 بـۇ مۆمىننىـڭ . ر ئاتا قىلغان نهرسه بىـلهن قانائهتلىنىـشتۇ

 . كۆڭلۈدە ۋە هاياتىدا ياخشى نهتجىه بىرىدۇ

 بايلىقىدۇر : بىرىنچىسى  كىـشلهرنىڭ : كۆڭۈلنىڭ  چـۈنكى

 قاتارىدا بىر ئويمـان ئـالتۇن بىرىلـسه يهنه ئىككنىچىـسى

 ههقىقـى بـايلىق كۆڭۈلنىـڭ . بولسا بوالتتى دەيدىغانالر بار

 ئهلهيهىسـساالم . بايلىقىدۇر  ته :" پهيغهمـبهر  قـسىم ئـالاله

 قىلىــپ بهرگهن نهرســه بىــلهن رازى بولــساڭ كىــشلهرنىڭ

. دېگهنىدى " بايراقى بوالاليسهن
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 رىزىق ئىزدەشته ياخـشى يـول ئىـزدەش، : ئىككىنچىسى

 مـۆمىن كىـشى رىزىـق ئىزدەيـدۇ، تۇرمۇشـىنى ياخـشىالش

 بىـراق نورمـال يـول بىـلهن رىزىـق . ئۈچۈن جاپا چىكىدۇ

 ىلىگــى بىــلهن كۈنــدۈز دۇنيــا ههلهكچ  كىــچه . ئىزدەيــدۇ

 بولۇپ، بهدەنلىرى چارچاپ، قهلبلىـرى چېچىلىـپ، كـۆڭلى

 غهمگه چۈمۈپ، بىردەممۇ كۆڭلى خـاتىرجهم بولمايـدىغان،

 . مىڭىسى ئارام تاپمايدىغان كىشلهردەك بولۇپ كهتمهيدۇ

 قول ئىلكىدە  بولمىغـان نهرسـىلهرگه ئـۆزىنى : ئۈچىنچى

 دۇ، كۈچىنىڭ يىتىـشىچه ههرىـكهت قىلىـ . ئۇرۇپ كهتمهيدۇ

 . ئىرىشكىلى بولمايدىغان نهرسىنى ئارزۇ قىلىپ ياشىمايدۇ

ئىهتىياجلىرىنى ههل قىلىشتا ئىززەتلىك بولۇش؛  5
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 تهقدىرگه ئىشىنىشنىڭ يهنه بىر مېۋىسى، مـۆمىن كىـشى

 هاجىتىنى قولغا كهلتۈرۈشته ئىززىتىنى قوغدايدۇ، ئۆزىنى خار

 شالرنى قىلىپ قويمايدۇ، بېشىنى تۆۋەن قىلىپ قويىدىغان ئى

 . قىلمايدۇ، مهخلۇققا بىلىنى ئهگمهيدۇ

ــقا ــهل قاراش ــا س ــهرىپى، بۇنىڭغ ــڭ ش ــززەت مۆمىننى  ئى

 بىر نهرسىگه ئىرشىش ئۈچۈن ئۆزىنى خـار قىلىـش . بولمايدۇ

 . توغرا بولمايدۇ

 كۆڭۈل خاتىرجهم بولۇش؛  6

 مۆمىننىڭ كۆڭۈل خاتىرجهملىكىنى هىس قىلىشى، قهلىـب

 ۇ، ئـالاله تهقـدىر قىلغـان چـۈنكى ئـ . ئارىمىنى تېتىشىدۇر

خاتىرجهملىك چوقۇم بولىدىغانلىقى، ئالاله تهقدىر قىلغـان
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 بــااليى قــازادىن قېچىــپ قۇتۇاللمايــدىغانلىغىنى ئوبــدان

 . بىلىدۇ

 ئــالاله تائــاال كۆڭــۈل خۇرســهنلىكىنى رازى بولــۇش ۋە

 غهم ۋە قايغۇنى رەنجىـش ۋە . ئىشنىش ئاساسىدا بهلگىلىدى

 . قىلدى شهك قىلىشقا ئاالقىدار

ــساننىڭ ــالىملىرى، ئىنـ ــيه ئـ  پىـــسخولوگىيه ۋە تهربىـ

 تۈنۈگۈنكى دەرت ئهلهمنى ئۇنتـۇپ كىتىـشىنى، بۈگـۈنكى

ــدۇ ــشىنى نهســىههت قىلى ــدە ياشى ــاللىق ئىچى  چــۈنكى . رىئ

 . ئۆتمۈش قايتا ئهسلىگه كهلمهيدۇ

 نـامىلىق " قايغۇرماي باتۇرالرچه ياشـاڭ " دىل كارنچى

 ئۇننى قايتـا تـارتىش، " : مهشهۇر ئهسىرىدە مۇنداق دەيدۇ

نـى قايتـا يېرىـشىڭ پايـدا قىلمىغانـدەك، ) قوقـان ( توپان
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ــدۇ ــجه بهرمهي ــداق نهتى ــايغۇرۇش هېچقان ــكه ق  . ئۆتمۈش

 يۈزۈڭىزگه بۇرۇن قـورۇق پهيـدا قىلىـدۇ يـاكى : قايغۇرۇش

 ". ئاشقازاندا جاراههت پهيدا قىلىدۇ

 ئاللالهنىڭ تهقدىرى شهكـسىز ئىجـرا بولىـدىغان تۇرسـا

 ەنجىمهك، ئىچى سىقىلماق ۋە شۇمالنماق؟ نېمىگه ر

 ئالاله نېمىنى تهقدىر قىلغان : " مۆمىننىڭ شۇئارى دائىم

 . دىمهكتۇر " بولسا شۇ بولىدۇ

 . خىزمهت ۋە ههرىكهتكه يۈزلۈنۈشتىن ئىبارەت  7

 مۇسۇلمان كىشى تهقدرىگه ئىشىنىش ئـارقىلىق كۆڭلىـدە

 ، يۈرەك ۋە هاياتىدا قولغا كهلتۈرگهن كۆڭۈل خاتىرجهملىكى

 راهىتى، ئۆتمۈشكه ههسرەتلىنىـشتىن، هـازىرقى رىئـاللىقتىن

ــشتىن ــتىن ئىككىلىنى ــشتىن، كىلهچهك ــسىزلىك قىلى تاقهت



189 

 ساالمهتلىكنى هىس قىلغاندىن كېـيىن،  دىلىنـى تـازىالش،

ــش ۋە ــساله قىلى ــى ئى ــدۈرۈش، جهمىيهتن ــى گۈللهن  زېمىنن

 ئالهمنى تـوغرا يولغـا يىتهكلهشـته ئىيجـابى يۆلۈنۈشـكه،

 پايدىلىق خىزمهتكه ۋە ياخشى خىسلهتكه يـۈزەلهنمهكتىن

 . باشقا يولنى تاپالمايدۇ

ــشالرغا ــان ئى ــى، بۇيرۇلغ ــۇلماننىڭ غهم ــۇ مۇس ــا ب  مان

 بويسۇنۇش، چهكلهنگهن ئىشالردىن قول تارتىش ۋە تهقدىر

 . بىلهن رازى بولۇشتۇر

 كۈچلــۈك مــۆمىن ئــاجىز : " پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم

 بهك ســـۆيۈملۈكتۇر، ههر بىرســـىدە مۆمىنـــدىن ئالالهغـــا

 ساڭا پايدىلىق نهرسـىگه هىـرىس بـولغىن، . ياخشىلىق بار

ــلهپ ــن، ئالالهــدىن مهدەت تى ئــاجىزلىقنى هىــس قىلمىغى
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 قهدەم باسقىن، ئهگهر مهن مۇنداق قىلغان بولسام مۇنداق

 ئالاله نېمىنى تهقـدىر قىلـسا : بولىدىكهن دېمىگىن، بهلكى

 . ى دېگهنىد " دېگىن " شۇ بولىدۇ

 بانا ( ئاجىز مۇسۇلمان تهقدىر بىلهن هۆججهت كۆرسىتىدۇ

 ، كۈچلۈك مـۆمىن كىـشى ئالالهنىـڭ تهقـدىرى ) كۆرسىتىدۇ

 . دەپ ئىشىنىدۇ ! مهغلۇپ بولمايدۇ، هۆكمى  قايتۇرۇلمايدۇ

ــارىس ــدە فـ ــازاتلىق دەۋرىـ ــسالم ئـ  ) ئىـــران ( ئىـ

 سـىلهر : قۇماندانلىرىدىن بىرىسى ساهابىالرنىڭ بىرسـىدىن

 بىـز ئالالهنىـڭ : " هر؟ دەپ سورىغاندا، ساهابه كىم بولىسىل

 تهقدىرى، ئالاله بىزنى سىلهر بىلهن سىنىدى، سـىلهرنى بىـز

ــىنىدى ــلهن س ــڭ . بى ــماندىكى بۇلۇتنى ــىلهر ئاس ئهگهر س
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 ئۈستىدە بولساڭالرمۇ، بىز ئهلۋەتته چىققان بوالتتـۇق يـاكى

 . دەپ جاۋاپ بهرگهن " سىلهر بىزگه چۈشكهن بوالتتىڭالر

 ئـــالاله ئـــاجىزلىقنى : " ر ئهلهيهىســـساالم پهيغهمـــبه

 ئهيىپاليدۇ، هۇشيار، چىچهن بولغىن، ئهگهر ساڭا بىر ئىـش

ــسه ــپ كهت ــبه قىلى ــشى " غهل ــگهن ياخ ــېمه دې ــالاله ن  ئ

 ". دېگىن دېگهنىدى " ياردەمچى

ــسه ــازا كهل ــااليى ق ــاكى ي ــه ي ــۈز بهرس ــق ي  قىيىنچىلى

ــكه ــلهن كىلهچهكـ ــابىلىق بىـ ــرەتلهنمىگىن، ئىيجـ  ههسـ

 ، ئهمهل قىلغىن، تىرىشقىن، ئهقىـل يۈرگـۈزگىن، يۈزلهنگىن

! چوڭ قهدەم تاشلىغىن  پارالق هايات ئۈچۈن چوڭ


